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Predstenovéblokypreindividuálnepredstenovériešenie
nazamurovanieaobmurovanievjednotlivejaleboradovej
montáži.

MonoblokViegaWC/bidet

 ■ štandardná výška bloku: 1130  mm  – skrátiteľné na  980  mm
 ■ predmontované, pripravené na  pripojenie
 ■ robustné teleso z  EPS  ako podklad pre  omietku – odpadáva 
vymurovanie vnútorného priestoru

 ■ integrované tašky na  zamurovanie
 ■ hĺbkovo prestaviteľný
 ■ možnosť radovej montáže s  montážnou koľajnicou
 ■ odhlučnené uchytenie pre  nástenky Viega

 
Požiadavkynaochranupredhlukom 
Preskúšané podľa DIN  4109 zo  strany Fraunhofer Institut 
für  Bauphysik, Stuttgart.
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KódGTIN(GlobalTradeItemNumber,predtýmEAN) 
Číslo GTIN sa  skladá z  konštantného čísla výrobcu 4015211 
a  príslušného šesťmiestneho čísla položky, na  tomto príklade 
 305  611. Zámena posledných šiestich miest za  číslo položky 
dáva kód  GTIN.

Nezáväznécenovéodporúčania:
Viegapredávalenšpecializovanýmveľkoobchodom.Kaž-
dý veľkoobchodmá svoje vlastné podmienky predaja a
systémzľav,ktorýneovplyvníme.Uvedenécenysúpreto
lenodhadomaprepočtommožnýchpredajnýchcienveľ-
koobchodu,naktorénemámežiadnyvplyv.Uvedenéce-
novékalkulácieslúžiaakopomocpreprojektantovodha-
dovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím
systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a
prejednávaveľkoobchodsosvojimizákazníkmiamôžusa
takodnašichodhadovpodstatnelíšiť.Našeodhadycien
neobsahujúdaňzpridanejhodnoty.

T4



462

 VIEGa  MoNo  SlIM

ViegaMonoSlim-podomietkovásplachovacianádržka
1F
 - pre následujúce produkty a  použitie: WC  stojace na  zemi, ovládacie dosky Visign, zamurovanie 
a  obmurovanie

 - spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami
Vybavenie
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu, podomietková splachovacia nádržka  (8  cm), izolovaná splachovacia rúrka, 
ochrana proti kondenzovanej vode, výstužná tkanina, upevňovací materiál
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  9 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8308.1

balenie artikel RS €
 1/25 648787  65 159,61

Súpravasplachovacejrúrky
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: spojenie medzi 
podomietkovým splachovacím 
oblúkom a  WC  stojaceho 
na  podlahe

 - plast
model8310.79

l Ø balenie artikel RS €
300 45 1 495169  65 16,72

l =  dĺžka

 VIEGa  MoNo  TEC

ViegaMonoTec-WCblok
 - pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign, zamurovanie a  obmurovanie
 - spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami
Vybavenie
rám oceľ pozinkovaná, podomietková splachovacia nádržka1F  (8  cm), pripojovací oblúk WC  DN90 
z  PE, pripojovacia súprava WC, ochrana proti kondenzovanej vode, výstužná tkanina, upevňovací 
materiál pre  rám
Vybaveniesplachovacejnádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  9 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8308

balenie artikel RS €
 1/12 648794  65 241,69
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Viega Mono  T4

T4

ViegaMonoTec-WCblok
sprípojkounaventilátornasplachovacejrúrke
 - pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign, zamurovanie a  obmurovanie
 - spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami
Vybavenie
rám oceľ pozinkovaná, podomietková splachovacia nádržka1F  (8  cm), splachovacia rúrka 
s  prípojkou na  ventilátor DN50, pripojovací oblúk WC  DN90 z  PE, pripojovacia súprava WC, 
ochrana proti kondenzovanej vode, výstužná tkanina, upevňovací materiál pre  rám
Vybaveniesplachovacejnádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  9 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8308.8

balenie artikel RS €
 1/12 662752  65 259,35

ViegaMonoTec-bidetovýblok
 - pre následujúce produkty a  použitie: závesný bidet, zamurovanie a  obmurovanie
Vybavenie
rám oceľ pozinkovaná, nástenky z  červeného bronzu Rp½ plynule výškovo a  šírkovo prestaviteľné, 
odtokový oblúk DN40 výškovo prestaviteľný, upevňovací materiál pre  rám
model8367

balenie artikel RS €
 1 648800  65 155,30
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ZáKlaDNé MoDEly PoDoMIETKoVýCH SPlaCHoVaCíCH NáDRžIEK

Podomietkovásplachovacianádržka
2H
 - pre následujúce produkty a  použitie: WC  stojace na  zemi, inštalácia do  predsteny vymurovanej 
mokrým procesom, ovládacie dosky Visign

 - spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami
Vybavenie
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu, splachovacia rúrka, predĺženie splachovacej rúrky, upevňovací materiál, 
škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od  konštrukčného radu I. štvrťrok 2017)
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8864.4

balenie artikel RS €
 1/30 622220  65 152,54

Podomietkovásplachovacianádržka
2H
snastavenímplnéhosplachovaciehomnožstvacca4,5l
 - pre následujúce produkty a  použitie: WC  stojace na  zemi, inštalácia do  predsteny vymurovanej 
mokrým procesom, ovládacie dosky Visign

 - spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami
Vybavenie
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu, splachovacia rúrka, predĺženie splachovacej rúrky, upevňovací materiál
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  2,5 – 3 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  4,5 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  4,5 – 6 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8864.45

balenie artikel RS €
 1/30 686246  65 151,07



465

Viega Mono  T4

T4

Podomietkovásplachovacianádržka
2L
 - pre následujúce produkty a  použitie: WC  stojace na  zemi, inštalácia do  predsteny vymurovanej 
mokrým procesom, ovládacie dosky Visign

 - spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami
Vybavenie
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, sedlo 
odtokového ventilu, splachovacia rúrka, predĺženie splachovacej rúrky, upevňovací materiál
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
V závislosti od  WC  keramiky môže otvorené WC  veko pri  ovládaní spredu čiastočne prekrývať 
ovládaciu dosku!
Pri WC  keramikách s  prečnievaním pod  500 mm, ako  napr.: V  & B  Viala 765310, Viala 765210, 
Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, nemôže byť  vylúčené padanie krytu sedadla, 
preto sa  v týchto prípadoch zásadne dáva ovládanie zhora!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8830.2

balenie artikel RS €
 1/22 719005  65 151,07

PREDSTENoVé BloKy WC

ViegaMono-WCblok
 - pre následujúce produkty a  použitie: zamurovanie a  obmurovanie, jednotlivá montáž, radová 
montáž, ovládacie dosky Visign

 - možnosť dodatočne objednať: oblúk splachovacej rúrky  model  8310.78
 - spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, skrátiteľný v  rozsahu 
1130 – 980  mm
Vybavenie
podomietková splachovacia nádržka 2H, pripojovací oblúk WC  DN90 z  PP, prechodový 
kus  excentrický DN90/100 z  PP, pripojovacia súprava WC, odhlučnený kryt z  EPS, upevňovací 
materiál pre  blok a  keramiku
Vybaveniesplachovacejnádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu, škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od  konštrukčného radu I. 
štvrťrok 2017)
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
V závislosti od  WC  keramiky môže otvorené WC  veko čiastočne prekrývať ovládaciu dosku, 
pri  použití senzitívnych ovládacích dosiek Visign for  More toto vedie k  neželanému spúšťaniu 
splachovania!
model8310.2

BH balenie artikel RS €
980–1130 1/15 606732  65 227,31

BH =  konštrukčná výška
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ViegaMono-WCblok
 - pre následujúce produkty a  použitie: ovládacie dosky Visign, zamurovanie a  obmurovanie, 
jednotlivá montáž, radová montáž

 - spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami
Vybavenie
podomietková splachovacia nádržka 2l, pripojovací oblúk WC  DN90 z  PP, prechodový 
kus  excentrický DN90/100 z  PP, pripojovacia súprava WC, odhlučnený kryt z  EPS, upevňovací 
materiál pre  blok a  keramiku
Vybaveniesplachovacejnádržky
rohový ventil s  predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava 
odtokového ventilu
Technickéúdaje
Nastavenie z  výroby pre  čiastočné splachovacie množstvo cca  3 l
Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca  3 – 4 l
Nastavenie z  výroby pre  plné splachovacie množstvo cca  6 l
Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca  6 – 9 l
Upozornenie
Pri nastavení z  výroby je  možné okamžité dodatočné splachovanie!
V závislosti od  WC  keramiky môže otvorené WC  veko pri  ovládaní spredu čiastočne prekrývať 
ovládaciu dosku!
Pri WC  keramikách s  prečnievaním pod  500 mm nemôže byť  vylúčené padanie krytu sedadla, 
preto sa  v týchto prípadoch zásadne dáva ovládanie zhora!
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8330.2

BH balenie artikel RS €
835 1/12 719012  65 329,75

BH =  konštrukčná výška

BIDEToVé PREDSTENoVé BloKy

ViegaMono-bidetovýblok
 - pre následujúce produkty a  použitie: závesný bidet, zamurovanie a  obmurovanie, jednotlivá 
montáž, radová montáž
Vybavenie
odhlučnený kryt z  EPS, upevnenie chránené pred hlukom pre  nástenky Viega, držiaky výškovo 
prestaviteľné pre  prípojku studenej a  teplej vody, odtokový oblúk DN40/50 výškovo prestaviteľný, 
gumová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pre  blok a  keramiku
model8317

balenie artikel RS €
 1/30 421168  65 171,52

PRíSlUšENSTVo PRE  WC  a BIDEToVé PREDSTENoVé BloKy

ViegaMono-montážnasúprava
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: WC/bidetový blok 
 Viega  Mono

 - oceľ pozinkovaná
 - montážna pomôcka
Vybavenie
upevňovací materiál
model8310.5

l balenie artikel RS €
515 1 400767* 65 29,56

l =  dĺžka
* =  dodávka len  do vyčerpania skladových zásob 
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Viega Mono  T4

T4

ViegaMono-montážnasúprava
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: WC/bidetový blok 
 Viega  Mono/Mono Tec

 - oceľ pozinkovaná
 - montážna pomôcka
model8310.88

l balenie artikel RS €
515 1 761134  65 5,73

l =  dĺžka

ViegaMono-podpernákonzola
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: voľne stojaca montáž, 
WC/bidetový blok  Viega  Mono

 - oceľ pozinkovaná
model8310.45

balenie artikel RS €
 1 460433  65 37,09

Montážnakoľajnica
 - pre následujúce produkty 
a  použitie: upevnenie prvkov 
Viegaswift, radová montáž prvkov 
 Viega  Eco  Plus-/Viega  Eco, WC/
bidetových blokov  Viega  Mono

 - oceľ pozinkovaná
Vybavenie
upevňovací materiál, vyrovnávací 
materiál pre  nerovné steny
model8001

l B H balenie artikel RS €
3000 40 22 4 283872  75 38,71

l =  dĺžka
B =  šírka
H =  výška

ViegaMono-montážnasúprava
 - pre použitie s  následujúcimi 
produktmi:  Viega  Mono- bidetový 
blok  model  8317,  Viega  Mono- WC 
blok  model  8310.2

 - oceľ pozinkovaná
model8310.54

balenie artikel RS €
 1 638825  65 9,97

ViegaMonoSlim-opravnásúprava
 - PP
 - zvárateľný
model8308.15

ks balenie artikel RS €
10 1 663087  65 81,40

ks =  počet v  súprave
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PISoáRoVé SúPRaVy PRE  HRUBú STaVBU

ViegaMono-pisoárovásúpravaprehrubústavbu
 - pre následujúce produkty a  použitie: pisoár s  podomietkovým splachovacím systémom, 
uchytenie výbavovej súpravy Visign (manuálne a  bezdotykové spúšťanie splachovania)
Vybavenie
univerzálne použiteľná súprava pre  hrubú stavbu v  kompaktnom prevedení, stavebné puzdro 
z  plastu, predmontovaný úsek na  vodu, preplachovacia zátka, uzávera, prípojka armatúry Rp½, 
čistiaca krytka
Upozornenie
ovládacie dosky a  príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC  a pisoárov!
model8328

balenie artikel RS €
 1 442439  65 100,24

UMýVaDloVé PREDSTENoVé BloKy

ViegaMono-podomietkovýpripojovacíbox
 - pre následujúce produkty a  použitie: umývadlo s  jednootvorovou batériou, zamurovanie 
a  obmurovanie

 - plast
vovybavenípodomietkovýpripájacíbox
zápachový uzáver výškovo prestaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové priechodky, 2 
rohové ventily G½ –G⅜, 2 dvojité šróbenia priame so  svorným šróbením pre  medenú rúru d10, 2 
pripojovacie rúrky chrómované d10, odtokový oblúk 300  mm  mosadz pochrómovaná, krycia doska 
plast pochrómovaný pre  podomietkový pripájací box, upevňovací materiál
model8314

balenie artikel RS €
 1 734817  65 163,67


