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Codul-EAN
Codul EAN se compune din codul producatorului 4015211 si, 
respectiv, numarul de articol (format din 6 cifre) - în acest 
exemplu 305 611. Daca se înlocuiesc untimele 6 cifre cu 
numarul de articol se obtine codul EAN al produsului.

Blocuri sanitare prefabricate Montaj simplu și raţional în pereţi de susţinere din lemn și
din metal. Fixare în perete sau pe șine de montaj.

Un sortiment clar cu o construcţie din cadre din oţel, stabilă,
robustă și acoperită cu un strat de pulbere.

Reglabil în trepte în adâncime între 150 - 200 mm.
Se poate ajunge până la 500 m dacă de
folosesc dibluri M10.

Timp scurt de montaj deoarece sunt necesare numai
2 puncte de fixare pe perete.

Picioarele exact potrivite pentru profiluri C de 50 și 75 mm,
de aceea lucrări de ajustare necesare sunt mici.

Dispozitive cu atenuare acustică pentru prinderea tuturor
coturilor cu talpă ale sistemului Viega și a tututor
dispozitivelor de trecere prin perete.

Testat pentru izolare fonică în concordanţă cu
norma DN 4109 a Institutului Fraunhofer pentru
Fizica Construcţiilor din Stuttgart.
Există certificat pentru izolaţia fonică.

Toate dimensiunile sunt date în milimetrii.

Garanţie pe termen lung după cumpărare.
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Date as
comandă

Nr.
articol

Elemente pentru vas WC

Înălţime

Element pentru vas WC Eco Plus,
pentru vase WC suspendate,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
cisternă Viega Visign 2H pentru
plăcuţe de acţionare din seria Visign,
capacitate 9 l și tehnică de spălare
cu 2 cantităţi
(cantitatea mare 6-9 l / cantitatea mică 3-4 l),
reglare ușoară a cantităţilor de spălare,
clapeta montată frontal,
robinet colţar,
racord pentru alimentarea cisternei
cu apă cu filet interior de 1/2,
element fonoabsorbant montat pe racord,
cot de scurgere pentru vasul WC DN 90,
mufă excentrică DN 90/100,
garnituri de racordare a vasului WC,
set de fixare a modulului în placă
și a vasului WC pe modul,
șuruburi cu autogăurire pentru
fixarea pe pereţi de susţinere,
execuţie dreaptă,
posibilitatea reglării înălţimii
de montaj a vasului WC,
orificii laterale cu diametrul
de 11 mm pentru fixarea
pe profile de susţinere
sau pentru conectarea la elemente
de fixare (model 8169),
marcaje pentru fixarea
înălţimii de montaj,
fără plăcuţă de acţionare,
Model 8161.2

Indicaţie:
Se poate monta și cotul de scurgere
cu posibilitatea racordării
la aerisire model 8310.26 (grupa T7)!

Plăcuţele de acţionare și accesoriile
se găsesc la grupa T5

1130 12 606 664
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T3
Date as
comandă

Nr.
articol

Viega Eco Plus

T3

Înălţime

Element pentru vasul WC Eco Plus,
pentru vase WC suspendate,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
cisternă Viega Visign 2H pentru
plăcuţe de acţionare din seria Visign,
(cantitatea mare 6-9 l / cantitatea mică 3-4 l),
cu 2 cantităţi
(cantitate mare 9 l, 6 l/cantitatea mică 3 l),
reglare ușoară a cantităţilor de spălare,
clapeta montată sus,
robinet colţar,
racord pentru alimentarea cisternei
cu apă cu filet interior de 1/2,
element fonoabsorbant montat pe racord,
cot de scurgere pentru vasul WC DN 90,
mufă excentrică DN 90/100,
garnituri de racordare a vasului WC,
set de fixare a modulului în placă
și a vasului WC pe modul,
șuruburi cu autogăurire pentru
fixarea pe pereţi de susţinere,
execuţie dreaptă,
posibilitatea reglării înălţimii
de montaj a vasului WC,
orificii laterale cu diametrul
de 11 mm pentru fixarea
pe profile de susţinere,
marcaje pentru fixarea
înălţimii de montaj,
fără plăcuţă de acţionare,
Model 8137.2

Indicaţie:
Plăcuţele de acţionare și accesoriile
se găsesc la grupa T5

830 12 606 695
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Date as
comandă

Nr.
articol

Înălţime

Element pentru vasul WC Eco Plus,
pentru vase WC suspendate,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
cisternă Viega Visign 2H pentru
plăcuţe de acţionare din seria Visign,
capacitate 9 l și tehnică de spălare
cu 2 cantităţi
(cantitatea mare 6-9 l / cantitatea mică 3-4 l),
reglare ușoară a cantităţilor de spălare,
clapeta montată frontal,
robinet colţar,
racord pentru alimentarea cisternei
cu apă cu filet interior de 1/2,
element fonoabsorbant montat pe racord,
cot de scurgere pentru vasul WC DN 90,
mufă excentrică DN 90/100,
garnituri de racordare a vasului WC,
set de fixare a modulului în placă
și a vasului WC pe modul,
șuruburi cu autogăurire pentru
fixarea pe pereţi de susţinere,
execuţie dreaptă,
posibilitatea reglării înălţimii
de montaj a vasului WC,
orificii laterale cu diametrul
de 11 mm pentru fixarea
pe profile de susţinere,
marcaje pentru fixarea
înălţimii de montaj,
fără plăcuţă de acţionare,
Model 8138.2

Indicaţie:
Montajul înclinat al vasului WC
poate face capacul vasului să acopere
clapeta de acţionare.
Pentru vasele WC cu descărcare
la 500 mm, ca ex.:

V & B
Viala 765310
Viala 765210

Keramag
Renova-Comprimo 204550
Joly 203060

din cauza capacului nu mai
poate fi acţionată clapeta.
Din acest motiv se recomandă
utilizarea modulului cu clapeta montată sus.

Plăcuţele de acţionare și accesoriile
se găsesc la grupa T5

830 12 606 701
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T3
Date as
comandă

Nr.
articol

Viega Eco Plus

T3

Înălţime

Element Eco Plus,
pentru chiuvete pentru materii fecale,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,
pentru chiuveta Keramag
Espital model 201680000

cu:
cisternă Viega Visign 2H pentru
clapete de acţionare din seria Visign,
capacitate 9 l și tehnică de spălare
cu 2 cantităţi
(cantitatea mare 6-9 l / cantitatea mică 3-4 l),
reglare ușoară a cantităţilor de spălare,
clapeta montată frontal,
robinet colţar,
racord pentru alimentarea cisternei
cu apă cu filet interior de 1/2,
element fonoabsorbant montat pe racord,
cot de scurgere pentru vasul WC DN 90,
mufă excentrică DN 90/100,
garnituri de racordare a vasului WC,
set de fixare a modulului în placă
și a vasului WC pe modul,
șuruburi cu autogăurire pentru
fixarea pe pereţi de susţinere,
execuţie dreaptă,
posibilitatea reglării înălţimii
de montaj a vasului WC,
orificii laterale cu diametrul
de 11 mm pentru fixarea
pe profile de susţinere
sau pentru conectarea la elemente
de fixare (model 8169),
marcaje pentru fixarea
înălţimii de montaj,
fără clapetă de acţionare,
Model 8171

1600 684 051
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Date as
comandă

Nr.
articol

Elemente pentru lavoar

Înălţime

Element pentru lavoar Eco Plus,
pentru lavoar,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
elemente fonoabsorbante pentru
fixarea coturilor cu talpă Viega,
cot de scurgere DN 40/50,
nipluri din cauciuc 40/30,
set de fixare pentru element
(fixare în pardoseală)
și pentru lavoar,
posibilitatea reglării pe înălţime a
șinei de montaj a lavoarului, a coturilor cu talpă
și a scurgerii,
șuruburi cu autogăurire pentru fixarea
pe pereţi cu schelet de lemn,
orificii cu diametrul de 11 mm pentru
fixarea în pereţi cu schelet de lemn
sau pentru legarea cu elementul
de fixare model 8169,
cu indicaţii orientative pentru montaj,
Model 8164

Indicaţie:
*cu cot de scurgere Viega model 8113.21
vezi grupa T6

1130 641 023
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T3
Date as
comandă

Nr.
articol

Viega Eco Plus

T3

Înălţime

Element pentru lavoar Eco Plus,
pentru lavoar,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
elemente fonoabsorbante pentru
fixarea coturilor cu talpă Viega,
cot de scurgere DN 40/50,
nipluri din cauciuc 40/30,
set de fixare pentru element
(fixare în pardoseală)
și pentru lavoar,
posibilitatea reglării pe înălţime a
șinei de montaj a lavoarului, a coturilor cu talpă
și a scurgerii,
șuruburi cu autogăurire pentru fixarea
pe pereţi cu schelet de lemn,
orificii cu diametrul de 11 mm pentru
fixarea în pereţi cu schelet de lemn
sau pentru legarea cu elementul
de fixare model 8169,
cu indicaţii orientative pentru montaj,
Model 8162

Indicaţie:
*cu cot de scurgere Viega model 8113.21
vezi grupa T6

860 10 613 297
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Date as
comandă

Nr.
articol

Înălţime

Element pentru lavoar Eco Plus,
pentru armături AP,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
șină ranforsată pentru montajul fitingurilor,
elemente fonoabsorbante pentru
fixarea coturilor cu talpă Viega,
cot de scurgere DN 40/50,
nipluri din cauciuc 40/30,
set de fixare pentru element
(fixare în pardoseală)
și pentru lavoar,
posibilitatea reglării pe înălţime a
șinei de montaj a lavoarului, a coturilor cu talpă
și a scurgerii,
șuruburi cu autogăurire pentru fixarea
pe pereţi cu schelet de lemn,
orificii cu diametrul de 11 mm pentru
fixarea în pereţi cu schelet de lemn
sau pentru legarea cu elementul
de fixare model 8169,
cu indicaţii orientative pentru montaj,
Model 8156

1300 16 461 782
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T3
Date as
comandă

Nr.
articol

Viega Eco Plus

T3

Înălţime

Element pentru lavoar Eco Plus,
pentru lavoar,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
elemente fonoabsorbante pentru
fixarea coturilor cu talpă Viega,
cot de scurgere DN 40/50,
nipluri din cauciuc 40/30,
set de fixare pentru element
(fixare în pardoseală)
și pentru lavoar,
posibilitatea reglării pe înălţime a
șinei de montaj a lavoarului, a coturilor cu talpă
și a scurgerii,
șuruburi cu autogăurire pentru fixarea
pe pereţi cu schelet de lemn,
orificii cu diametrul de 11 mm pentru
fixarea în pereţi cu schelet de lemn
sau pentru legarea cu elementul
de fixare model 8169,
cu indicaţii orientative pentru montaj,
Model 8156.1

1300 668 471
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Date as
comandă

Nr.
articol

Înălţime

Element pentru lavoar Eco Plus,
pentru lavoar,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
șină ranforsată pentru montajul fitingurilor,
elemente fonoabsorbante pentru
fixarea coturilor cu talpă Viega,
cu element de fixare universal pentru sifoane,
set de fixare pentru element
(fixare în pardoseală)
și pentru lavoar,
posibilitatea reglării pe înălţime a
șinei de montaj a lavoarului, a coturilor cu talpă
și a scurgerii,
șuruburi cu autogăurire pentru fixarea
pe pereţi cu schelet de lemn,
orificii cu diametrul de 11 mm pentru
fixarea în pereţi cu schelet de lemn
sau pentru legarea cu elementul
de fixare model 8169,
cu indicaţii orientative pentru montaj,
Model 8157

Atenţie:
element de fixare universal pentru sifoane,
cu loc pentru sifon îngropat cu rozetă,
model 5631.1 sau
sifon îngropat cu placă de mascare model 
5621.1.

Pentru lavoarele Keramag Paracelsus,
Vitalis și Eurotrend Care sifoanele
corespunzătoare trebuie comandate separat
la Keramag cu codurile următoare:

sifon îngropat cu placă de mascare
Keramag, modelele:
521 323 cromat
521 333 alb

1300 16 461 799
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T3
Date as
comandă

Nr.
articol

Viega Eco Plus

T3

Înălţime

Element pentru lavoar Eco Plus,
pentru lavoar,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
șină ranforsată pentru montajul fitingurilor,
elemente fonoabsorbante pentru
fixarea coturilor cu talpă Viega,
cot de scurgere DN 40/50,
nipluri din cauciuc 40/30,
set de fixare pentru element
(fixare în pardoseală)
și pentru lavoar,
posibilitatea reglării pe înălţime a
șinei de montaj a loavoarului, a coturilor cu talpă
și a scurgerii,
șuruburi cu autogăurire pentru fixarea
pe pereţi cu schelet de lemn,
orificii cu diametrul de 11 mm pentru
fixarea în pereţi cu schelet de lemn
sau pentru legarea cu elementul
de fixare model 8169,
cu indicaţii orientative pentru montaj,
Model 8158

Atenţie:
element de fixare universal pentru sifoane,
cu loc pentru sifon îngropat cu rozetă,
model 5631.1 sau
sifon îngropat cu placă de mascare model 
5621.1.

Pentru lavoarele Keramag Paracelsus,
Vitalis și Eurotrend Care sifoanele
corespunzătoare trebuie comandate separat
la Keramag cu codurile următoare:

sifon îngropat cu placă de mascare
Keramag, modelele:
521 323 cromat
521 333 alb

860 10
1130 10

654 481
461 805
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Date as
comandă

Nr.
articol

Element pentru lavoar

Înălţime

Element Eco Plus AG,
pentru lavoar,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
elemente fonoabsorbante pentru
fixarea coturilor cu talpă Viega,
cot de scurgere DN 50,
set de fixare pentru element
(fixare în pardoseală) și pentru lavoar,
șuruburi cu autogăurire pentru fixarea
pe pereţi cu schelet din lemn,
fixarea elementului ceramic,
placa de conectare a fitingurilor și
scurgerea ajustabile în înălţime,
orificii cu diametrul de 11 mm pentru
fixarea în pereţi cu schelet de lemn sau
pentru instalarea elementelor de fixare
suportul de braţe (model 8169),
Model 8159

1300 16 461 812
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T3
Date as
comandă

Nr.
articol

Viega Eco Plus

T3

Elemente pentru pisoar

Înălţime

Element pentru pisoar Eco Plus,
pentru pisoare,
cu sistem de spălare
cu montaj îngropat,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
set de spălare a pisoarului Viega Visign
în casetă fonoabsorbantă,
potrivit pentru setul de spălare
mecanic sau pentru
setul de acţionare cu infraroșu (9 V, 230 V),
legătură de intrare cu filet interior de 1/2,
cot de scurgere DN 50,
ţeavă și garnitură pentru conectarea
la orificiul de spălare a pisoarului,
garnituri de etanșare autoadezive,
set de fixare pentru element
(în pardosea)și pentru pisoar,
șuruburi cu autogăurire pentru fixarea
pe pereţi cu schelet din lemn,
fără plăcuţă de acţionare,
orificii cu diametrul de 11 mm pentru
fixarea în pereţi cu schelet in lemn,
cu indicaţii orientative pentru montaj,
Model 8164.5

Atenţie:
înălţimea maximă a alimentării pisoarului:
880 mm de la pardosea!

Plăcuţele de acţionare și accesoriile
se găsesc la grupa T5

1130 12
1300

461 843
611 934
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 Pisoare ceramice care pot fi  conectate cu Viega Eco Plus-element pentru pisoar model 8164.5 

Producător Serie Nr. model/Nr. articol Înălţime 1130 mm Înălţime 1300 mm

Duravit  Architect 082037 x x
 Architect 081837 x x
 Ben 084737 - x
 Bill 085135 x x
 Caro 083630 0 x
 D-Code 082930 x x
 Duraplus 083036 - x
 Fizz 082335 0 x
 Fizz 082336 x x
 Katja 083232 x x
 Starck 1 083432 x x
 Starck 1 083532 0 x
 Starck 3 082135 x x
 Starck 3 082725 - x

Ideal Standard Esprit K 5516 x x
 Esprit K 5517 0 0
 Pindar  K 5509 x x
 Privo K 5535 0 x
 San Remo R 3811 x x
 Venice K 5584 0 x
  
Keramag Aller 23 65 00 x x
 Centaurus 23 64 50 x x
 Corso 23 92 00 0 x
 Flow 23 59 00 x x
 Flow 23 59 20 0 0
 Mondo 23 94 00 x x
 Mondo 23 95 00 0 x
 Pareo 23 61 00 0 x
 Pareo 23 62 00 x x
 Renova Nr. 1 23 53 00 x x

Laufen CAPRINO 842061 x x
 CASA 840141 - x
 CASA 840145 - x
 LEMA 840193 x x
 TAMARO 840090 - x
 VILA 841141 0 0
 VILA 841142 x x

Sphinx  Eurobase 70 S860010 x x
 Sphinx 280 S860080 x x

V & B Arriba 7566 01 o o
 Aveo 7514 21 o o
 Bellevue 5564 01 o o
 Century 7553 01 o o
 Editionals 5564 01 o o
 Hommage 7553 01 o o
 Magnum 7533 01 o o
 Oblic 7531 0L x x
 Oblic 7531 0R x x
 Omnia architectura 5574 00 x x
 Omnia Classic 7527 00 x x
 Omnia Classic (compact) 7557 00 x x
 Omnia Classic (compact) 7557 01 o x
 Omnia pro 7507 00 x x
 Omnia pro 7503 00 x x
 Pure Stone 7514 21 o o
 Sentique 7513 01 o o
 Stratos 7513 01 o o
 Subway 7513 01 o o
 Subway 7513 00 x x
 Sunberry 7513 00 x x
 Sunberry 7513 01 o o

 -nu este posibil          x posibil fără restricții          o este posibil ca obiectul să mascheze, vă rugăm să contactaţi biroul tehnic!
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T3
Date as
comandă

Nr.
articol

Viega Eco Plus

T3

Înălţime

Element pentru pisoar Eco Plus,
pentru pisoare,
pentru pisoare,
cu sistem de spălare
cu senzor pe sifon,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
set de spălare a pisoarului Viega Visign
în casetă fonoabsorbantă,
ventil magnetic,
alimentare la reţea (230 V),
scurgere dreaptă și senzor,
legătură de intrare cu filet interior de 1/2,
cot de scurgere DN 50,
ţeavă și garnitură pentru conectarea
la orificiul de spălare a pisoarului,
garnituri de etanșare autoadezive,
set de fixare pentru element
(în pardosea)și pentru pisoar,
șuruburi cu autogăurire pentru fixarea
pe pereţi cu schelet din lemn,
fără plăcuţă de acţionare,
orificii cu diametrul de 11 mm pentru
fixarea în pereţi cu schelet in lemn,
cu indicaţii orientative pentru montaj,
Model 8152.3

Indicaţie:
se poate folosi și modelul 8350.13
(grupa T7) cu alimentare la baterie (6 V)!

1130 12 655 815
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Date as
comandă

Nr.
articol

Element pentru bideu

Înălţime

Element pentru bideu Eco Plus,
pentru bideuri suspendate,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
reglaj al montajului  pe înălţime,
elemente fonoabsorbante pentru
fixarea coturilor cu talpă Viega,
cot de scurgere reglabil pe înălţime
cu diametrul DN 40/50,
niplu din cauciuc 40/30,
set de fixare pentru element (în pardoseală)
și pentru bideu,
orificii cu diametrul de 11 mm pentru
fixarea în pereţi cu schelet de lemn,
Model 8167.5

Atenţie:
*cu cot de scurgere Viega
model 8113.21 - vezi grupa T6

1130 10 461 850
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T3
Date as
comandă

Nr.
articol

Viega Eco Plus

T3

Element de fixare

Înălţime

Element de fixare Eco Plus,
pentru instalaţii în spatele zidului
fără barieră, pentru fixarea suporţilor de braţe,
scaune, etc.,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,
pentru folosirea împreună cu
elementul Eco Plus pentru vas WC
model 8161.2,

cu:
panou din lemn laminat rezistent
la umezeală de 30 mm,
set de fixare al elementului (în pardoseală),
șuruburi cu autogăurire pentru fixarea
pe pereţi cu schelet de lemn,
orificii cu diametrul de 11 mm pentru fixarea
pe pereţi cu schelet de lemn,

pentru fixarea în partea stângă
sau dreaptă a elementului pentru vas WC
Eco Plus model 8161.2,
Model 8169.2

1130 683 719
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Date as
comandă

Nr.
articol

Înălţime

Element de fixare Eco Plus,
pentru instalaţii în spatele zidului
fără barieră, pentru fixarea suporţilor de braţe,
scaune, etc.,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
panou din lemn laminat rezistent
la umezeală de 30 mm,
set de fixare al elementului (în pardoseală),
șuruburi cu autogăurire pentru fixarea
pe pereţi cu schelet de lemn,
orificii cu diametrul de 11 mm pentru fixarea
pe pereţi cu schelet de lemn,
Model 8169

1130 25 455 736
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T3
Date as
comandă

Nr.
articol

Viega Eco Plus

T3

Element de bază

Înălţime

Element de bază Eco Plus,
pentru combinarea cu
diverse module Viegaswift,
plăci de armături sau seturi de conectare,
cu programul Eco Plus,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
set de fixare pentru element
(în pardoseală)
șuruburi cu autogăurire pentru fixarea
pe pereţi cu schelet de lemn,
orificii cu diametrul de 11 mm pentru
fixarea în pereţi cu schelet de lemn,
cu indicaţii orientative pentru montaj,
Model 8162.5

Atenţie:
nu este potrivit pentru montajul 
modulului pentru vas WC Viegaswift 8039,
precum și a modului de bideu Viegaswift 8130!

*numai pentru înălţimea de construcţie
1300 mm

1130 10
1300 16

461 751
461 768
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 Diverse module și suporți de armături din sistemul Viegaswift care pot fi  combinate 
cu module Eco Plus

X

X

X

X

X

X

X

X

Elemente de bază
Model 8162.5

Module
Suporți de armături

 Suport de armături
297 787

Element de bază 1130

Element de bază 1300

Suport pentru armături
cu întăritor

461 836

 Suport de armături
297 770

Modul pentru pisoar
cu spălare prin presiune

655 983

Modul pentru pisoar
397 142
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T3
Date as
comandă

Nr.
articol

Viega Eco Plus

T3

Elemente colţar

Înălţime

Element de colţ pentru vas WC Eco Plus,
pentru vase WC suspendate,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
cisternă Viega Visign 2C pentru
plăcuţe de acţionare din seria Visign,
tehnică de spălare
cu 2 cantităţi
(cantitate mare 7,5 l, 6 l/cantitatea mică 3 l),
reglare ușoară a cantităţilor de spălare,
clapeta montată frontal,
robinet colţar,
racord pentru alimentarea cisternei
cu apă cu filet interior de 1/2",
element fonoabsorbant montat pe racord,
cot de scurgere pentru vasul WC DN 90,
mufă excentrică DN 90/100,
garnituri de racordare a vasului WC,
set de fixare a modulului în placă
și a vasului WC pe modul,
posibilitatea reglării înălţimii
de montaj a vasului WC,
marcaje pentru fixarea
înălţimii de montaj,
fără plăcuţă de acţionare,
Model 8141.2

Indicaţie:
1) Montajul înclinat al vasului WC
poate face capacul vasului să acopere
clapeta de acţionare.
**numai pentru înălţime de 1130 mm!

Plăcuţele de acţionare și accesoriile
se găsesc la grupa T5

9801 10
1130 10

606 718
606 725
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Date as
comandă

Nr.
articol

Înălţime

Element de colţ pentru lavoar Eco Plus,
pentru lavoar,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
elemente fonoabsorbante pentru
fixarea coturilor cu talpă Viega,
cot de scurgere DN 40/50,
nipluri din cauciuc 40/30,
set de fixare pentru element
(fixare în pardoseală și în perete)
și pentru lavoar,
indicaţii orientative pentru montaj,
Model 8142

980–1130 8 566 951
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T3
Date as
comandă

Nr.
articol

Viega Eco Plus

T3

Înălţime

Element de colţ pentru bideu Eco Plus,
pentru bideuri suspendate,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:elemente fonoabsorbante pentru
fixarea coturilor cu talpă Viega
cu reglaj al montajului  pe înălţime,
cot de scurgere reglabil pe înălţime
cu diametrul DN 40/50,
niplu din cauciuc 40/30,
set de fixare pentru element
(în pardoseală și în perete)
și pentru bideu,
cu indicaţii orientative pentru montaj,
Model 8143

980–1130 8 566 968
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Date as
comandă

Nr.
articol

Înălţime

Element de colţ pentru pisoar Eco Plus,
pentru pisoare,
cu sistem de spălare
cu montaj îngropat,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
set de spălare a pisoarului Viega Visign
în casetă fonoabsorbantă,
potrivit pentru setul de spălare
mecanic sau
pentru setul de acţionare cu infraroșu
(9 V, 230 V),
legătură de intrare cu filet interior de 1/2",
cot de scurgere DN 50,
ţeavă și garnitură pentru conectarea
la orificiul de spălare a pisoarului,
garnituri de etanșare autoadezive,
set de fixare pentru element
(în pardosea și în perete)
și pentru pisoar,
șuruburi cu autogăurire pentru fixarea
pe pereţi cu schelet din lemn,
fără plăcuţă de acţionare,
orificii cu diametrul de 11 mm pentru
fixarea în pereţi cu schelet in lemn,
cu indicaţii orientative pentru montaj,
Model 8144

Indicaţie:
înălţimea maximă a alimentării pisoarului:
880 mm de la pardoseală!

Plăcuţele de acţionare și accesoriile
se găsesc la grupa T5

1130 8
1300 10

566 975
611 941
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T3
Date as
comandă

Nr.
articol

Viega Eco Plus

T3

Înălţime

Element de colţ pentru pisoar Eco Plus,
pentru pisoare Jolly și Visit (Keramag),
cu acţionare prin presiune 
îngropat,
pentru pisoare,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
set de spălare a pisoarului Visign
în casetă fonoabsorbantă,
potrivit pentru setul de spălare mecanic,
acţionare de deasupra,
legătură de intrare cu filet interior de 1/2,
element fonoabsorbant Sanfix din bronz
cu conectare prin presare de 16 mm,
cot de scurgere DN 50,
garnituri de etanșare autoadezive,
set de fixare pentru element
(în pardosea și în perete)
și pentru pisoar,
cu indicaţii orientative pentru montaj,
fără plăcuţă de acţionare,
Model 8145

Indicaţie:
înălţimea maximă a alimentării pisoarului:
880 mm de la pardoseală!

Plăcuţele de acţionare și accesoriile
se găsesc la grupa T5

1130 8 566 982
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Date as
comandă

Nr.
articol

Element pentru vas WC Eco

Înălţime

Element pentru vas WC Eco,
pentru vase WC suspendate,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
cisternă Standard 2S pentru
plăcuţe de acţionare Visign for Life
și Standard,
cu acţionare din faţă,
racord pentru alimentarea cisternei
cu apă cu filet inmterior de 1/2,
cot de scurgere pentru vasul WC DN 90
din PP,
mufă excentrică DN 90/100,
garnituri de racordare a vasului WC,
set de fixare a modulului în placă
și a vasului WC pe modul,
șuruburi cu autogăurire pentru
fixarea pe pereţi de susţinere,
execuţie dreaptă,
orificii laterale cu diametrulde
11 mm pentru fixarea
pe profile de susţinere
sau pentru conectarea la elemente
de fixare (model 8169),
marcaje pentru fixarea
înălţimii de montaj,
fără plăcuţă de acţionare,

tehincă de spălare
cu 2 cantităţi (cantitatea mare 9 l, 6 l/
cantitatea mică 3l),
cu setarea din fabrică este posibilă
spălarea imediată,
Model 8180.26

1130 12 606 688

ca mai sus, dar cu
tehnică de spălare start/stop,
(spălare cu 9l, 6l),
cu setarea din fabrică este posibilă
spălarea imediată,
fără plăcuţă de acţionare,
Model 8180.25

Indicaţie:
Se poate monta și cotul de scurgere
cu posibilitatea racordării
la aerisire model 8310.26 (grupa T7)!

Plăcuţele de acţionare și accesoriile
se găsesc la grupa T5

1130 12 606 671
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T3
Date as
comandă

Nr.
articol

Viega Eco Plus

T3

Înălţime

Element pentru lavoar Eco Plus,
pentru lavoar,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
elemente fonoabsorbante pentru
fixarea coturilor cu talpă Viega,
cot de scurgere DN 40/50,
nipluri din cauciuc 40/30,
set de fixare pentru element
(fixare în pardoseală)
și pentru lavoar,
posibilitatea reglării pe înălţime a
șinei de montaj a lavoarului, a coturilor cu talpă
și a scurgerii,
șuruburi cu autogăurire pentru fixarea
pe pereţi cu schelet de lemn,
orificii cu diametrul de 11 mm pentru
fixarea în pereţi cu schelet de lemn
sau pentru legarea cu elementul
de fixare model 8169,
cu indicaţii orientative pentru montaj,
Model 8180.61

Indicaţie:
*cu cot de scurgere Viega model 8113.21
vezi grupa T6

1130 670 986
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Date as
comandă

Nr.
articol

Viega WC-Element,
pentru vase WC suspendate
Villeroy & Boch Green Gain,
seria Omnia Architectura nr.articol 5638 10,
cadru din oţel acoperit cu pulbere,

cu:
cisternă Viega Visign 2H pentru
plăcuţe de acţionare din seria Visign,
cu tehnică de spălare
cu 2 cantităţi
(cantitatea mare 3,5 l / cantitatea mică 2 l),
clapeta montată frontal,
robinet colţar,
racord pentru alimentarea cisternei
cu apă cu filet interior de 1/2,
element fonoabsorbant montat pe racord,
cot de scurgere pentru vasul WC DN 90,
mufă excentrică DN 90/100,
garnituri de racordare a vasului WC,
set de fixare a modulului în placă
și a vasului WC pe modul,
șuruburi cu autogăurire pentru
fixarea pe pereţi de susţinere,
execuţie dreaptă,
posibilitatea reglării înălţimii
de montaj a vasului WC,
orificii laterale cu diametrul
de 11 mm pentru fixarea
pe profile de susţinere,
plăcuţe de acţionare albe,

Villeroy & Boch nr. articol 9222 21 00

Indicaţie:
referinţă și numpăr de model
numai la Villeroy & Boch!
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T3
Date as
comandă

Nr.
articol

Viega Eco Plus

T3

Accesorii de fixare

Set de fixare,
pentru fixarea elementelor Eco în montaj
singular sau pe șină
pe șina de montaj model 8001,
montaj singular pe perete de fixare
sau montaj în colţ,

cu:
2 elemete de fixare pe perete,
adâncime de montaj ajustabilă 75 - 200 mm,
posibilitate de fixare a căptușelii
cu scânduri,
găuri adânci,
Model 8173

460 440

Set de fixare,
pentru fixarea elementelor
Viega Eco Plus și Viega Eco,
cu adâncimea de fixare până la 200 mm,
pentru montajul direct pe
peretele masiv,
Model 8180.73

678 630

L

Set picioare de sprijin Eco Plus,
din oţel zincat,
cu elemente de fixare
pe pardoseală și perete,
Model 8310.68

700 641 030

L x l x h

Șină de montaj,
profil 40 x 22 mm, pentru
montarea în șir de elemente Eco Plus,
Eco și Mono pentru vase WC,
element de bideu,
din oţel, zincat

cu:
set de fixare,
material de corecţie pentru pereţi denivelaţi,
Model 8001

3000 x 40 x 22 4 283 872
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Date as
comandă

Nr.
articol

L x h x l

Profil de racordare
pe perete la 90°,
dimensiuni 37 x 37 mm,
pentru fixarea de căptușelii pentru
perete, pardosea și tavan GFKI,
din oţel, zincat,
Model 8076

2500 x 37 x 37
3000 x 37 x 37

332 402
284 459

L x l x h

Profil cornier 45°,
dimensiuni 50 x 30 mm,
pentru fixarea pereţilor
din gips-carton,
din oţel, galvanizat,

cu: set de fixare,
șuruburi cu autogăurire,
pentru pereţi din gips-carton,
Model 8077

1120 x 50 x 30 2 284 466

T3_RO_110913.fm  Seite 32  Donnerstag, 29. September 2011  12:26 12


