„GERAS DIZAINAS – TAI 
NE TIK TINKAMA FORMA, 
BET TINKAMA FORMA 
TINKAMU LAIKU.“
Achim Pohl, ARTEFAKT design pohl/fiegl gbr CEO ir dipl. dizaineris

Vonios kambarys tapo svarbia gyvenamąja erdve. Tai atsipalaidavimo, sveikatinimosi
ir higienos erdvė, kurioje mes skiriame laiko sau. Kad Jūsų vonios kambaryje
praleistas laikas būtų ypatingas, Viega siūlo didelę dizaino įvairovę. Rezultatą
pamatysite šioje brošiūroje. Linkime su džiaugsmu atrasti įvairiausias naujas vonios
kambario tendencijas.

Viega Visign

AR ESATE PASIRUOŠĘ ATRASTI
NAUJAUSIAS TENDENCIJAS?
Mūsų įkvėpimas
6 psl.

Vonios tendencija 2
22 psl.

Vonios tendencija 1
8 psl.

Paspaudimas iš priekio
ir viršaus

Higienos funkcija

Be prisilietimo

Šviesos diodų technologija

Šviečiantis
nuspaudimo mygtukas

Infraraudonieji spinduliai

Vonios kambariai būna tokie pat įvairūs kaip ir jų naudotojai. Dėl to Viega siūlo bet
kokio tipo vonios kambariui tinkančius nuleidimo mygtukus, atitinkančius naujausias
keramikos ir plytelių madas: jausmingus ir racionalius, paprastus ir ekstravagantiškus,
liečiamuosius arba be prisilietimo.

Mūsų įkvėpimas
Iš dizaino centrų tiesiai į Jūsų vonią: Mūsų pastovus įkvėpimo šaltinis yra pasaulinės
tendencijos, todėl galime Jums pasiūlyti naujausio ir neįprastinio dizaino nuleidimo
mygtukų.
nuo 6 puslapio

Be to, mūsų dizainerių sukurti nuleidimo mygtukai tenkina visų poreikius ir Jums
neteks sukti galvos pasirenkant – visai nesvarbu, ar statote naujai ar atliekate
remonto darbus.

1 vonios tendencija: Moderni technika
Ar Jums pakanka paties geriausio? Jums patinka aiškios formos, aukštos kokybės
medžiagos ir individualus, galbūt netgi ryškus dizainas? Visign for More – tai išskirtiniai nuleidimo mygtukai patiems reikliausiems.
nuo 8 puslapio
2 vonios tendencija: Paprastai minimalu
Čia susijungia tai, kas priklauso: Nesenstantis Viega Visign dizainas ir kokybė padės
Jums sukurti bet kokiai kartai tinkantį ir lengvai priderinamą dizainą.
nuo 22 puslapio
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Mūsų įkvėpimas

IŠ DIZAINO CENTRŲ 
TIESIAI Į JŪSŲ VONIĄ.
Naujas vonios kambario madas diktuoja gyvenamųjų erdvių mados. Todėl kurdami
savo nuleidimo mygtukus įkvėpimo semiamės iš naujausių pasaulinių idėjų. Tik taip
nesenstantį klasikinį dizainą galima tobulai suderinti su mados tendencijomis.
Nuo santūraus skandinaviško stiliaus, kuriame vyrauja toninis dizainas, iki ryškaus
glamūriško stiliaus, pasižyminčio stipriais kontrastais. O galbūt mielesnis natūralus
stilius su šiltomis spalvomis ir švelniomis medžiagomis? Nesvarbu, kokį stilių pasirinksite, Visign nuleidimo mygtukai kuo puikiausiai išpildys Jūsų lūkesčius.
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1 vonios tendencija

MODERNI TECHNIKA.
Savo vonią įrengiate kaip gyvenamąją erdvę ir pritaikote moderniausią techniką.
Jums taip pat svarbu pasirinkti aukštos kokybės medžiagas, dizainą, jutiklinį valdymą
ir spalvas – visa tai turi tobulai tarpusavyje derėti. Taip pat ir nuleidimo mygtukas.
Visign for More darniai susilieja su bet kokia vonios kambario aplinka ir užtikrina saugų
veikimą, atsipalaidavimą ir ypatingą komfortą.
Subtilus ar išskirtinis?
Pasirinkite akį traukiantį arba subtilų mygtuką, pasižymintį santūriu dizainu.
Švelnus prisilietimas
Viega nuleidimo mygtukus malonu liesti. Juos norisi paliesti net tuomet,
kai to visai nereikia.
Rinkitės spalvų žaismą
Neįprastos spalvos šiuo metu yra populiarus įrangos akcentas. Siūlome daug
individualių metalo ir specialių spalvų nuleidimo mygtukų klozetams ir pisuarams,
užtikrinančių vieningą vonios kambario dizainą.
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Šviesa – dizaino elementas

PAPUOŠKITE SAVO 
VONIOS KAMBARĮ ŠVIEČIANČIAIS AKCENTAIS.
Apipavidalinant vonią, apšvietimas atlieka pagrindinį vaidmenį. Spalvų poveikis gali
teigiamai paveikti vonios naudotojo nuotaiką. Dėl to ir čia Viega turi ką pasiūlyti:
Jeigu klientas pageidauja, daugumoje elektroninių nuleidimo mygtukų galima numatyti
LED rėmelį, kuris prisiartinus (apie 3 m) suveikia. Maloni šviesa yra kaip orientyras
ir funkcinė šviesa tamsoje bei tuo pačiu išlieka tokia kukli, kad nekonkuruoja su vonios
kambario apšvietimu.
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Visign for More 200

ATGAL Į GAMTĄ.

Beicuoto ąžuolo mediena

Mediena suteikia natūralumo, šilumos, gyvenimo kokybės pojūtį. Ne tik savo gracinga
išvaizda ir maloniu prisilietimu, bet ir savo teigiamu poveikiu mikroklimatui.
Pasirinkę Visign for More 200 nuleidimo mygtuką iš beicuoto ąžuolo tobulai priderinsite jį prie akcentinių sienų iš medienos. Abu nuplovimo mygtukai išpjauti iš
tos pačios medienos, o tai reiškia, kad jie yra tos pačios tekstūros. Dėl to bet kuris
nuleidimo mygtukas yra tikrai unikalus.

Tamsiai juodas stiklas

Visign for More 200 vizualiniu akcentu galima rinktis ne tik pagamintą iš natūralios
medienos. Abu variantai iš stiklo suteikia laisvumo pojūtį ir spinduliuoja ypatingą
lengvumą bei blizgesį. Naujos aukso-vario ir antracito spalvos suteikia priešingą
aiškumo jausmą. Todėl Visign for More 200 tampa nuleidimo mygtuku, lengvai
išpildančiu visus dizaino lūkesčius.

Baltas stiklas

Paauksuotas metalas

Metalas, antracitas

Metalo ir specialios
spalvos pagal užklausimą

Metalas, aukso-vario
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Nerūdijantis plienas, šlifuotas

Visign for More 201

Nerūdijantis plienas, baltas

PRABANGOSNORAS.
Lazeriu iš metalo išpjautas dizainas: Tai naujasis elektroniškai veikiantis nuleiudimo
mygtukas Visign for More 201, pagamintas, pavyzdžiui, iš šlifuoto nerūdijančio plieno.
Plokščia plokštelė susilieja su bet kokiu aukštos kokybės sienų dizainu. Pageidaujant,
ją galima įrengti plytelių plokštumoje arba su papildomu LED rėmeliu. Į išorę išgaubta
plokštelės forma yra nukreipta link naudotojo, tačiau mygtukai pakyla aukštyn.
Dėl to plokštelė suteikia aiškų optinį ir prisilietimo akcentą.

Nerūdijantis plienas, antracito

Nerūdijantis plienas, paauksuotas

Metalo ir specialios
spalvos pagal užklausimą
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Visign for More 202

TIKRAIRYŠKUSAKCENTAS.
Nuleidimo mygtukas Visign for More 202 WC nuplovimo procesą apverčia aukštyn
kojomis. Tiksliau sakant: vietoj klasikinio paspaudimo, mygtukas pasukamas. Organišką dizainą su LED apšvietimu norisi liesti ir nepaleisti. Iškilusi liečiama sukamoji
rankenėlė yra drąsi priešprieša šiandienos dominuojančiam dizainui. Šis pojūtis dar
labiau sustiprėja, jei nuspaudimo mygtukas įrengiamas vienoje plokštumoje su plytelėmis. Elektroniškai veikiantis mygtukas idealiai tinka prie organiškos architektūros
ir vonių kambariuose, įrengtuose retro, etnografiniu ar 70-ųjų stiliumi. Taip pat ir spalvą
ras kiekvienas pagal savo skonį: individualiai dažant galimos įvairios specialios
spalvos.

Metalas, baltas

Metalas, baltas/chromuotas

Paauksuotas metalas

Metalo ir specialios
spalvos pagal užklausimą
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Visign for More 204

PRAŠMATNUSSANTŪRUMAS.
Paprastai nuplovimo mygtukai būna apvalūs. Pats laikas kurti išimtis, sako Viega.
Rezultatą galima pamatyti ir paliesti: Naujasis nuleidimo mygtukas Visign for More 204
su juostele pakeičia klasikinius apvalius mygtukus. Juostelę pakanka lengvai spustelėti – ilgiau spaudžiant nubėga didesnis vandens kiekis, trumpiau spaudžiant –
mažesnis vandens kiekis.
Siaura šlifuoto nerūdijančio plieno juostelė ant sienos atrodo kaip smeigtukas – tikra
elektroniškai veikianti puošmena, Jūsų vonios kambariui suteikianti elegantiškumo.
Pageidaujant, galima derinti su LED apšviestu įmontuojamu rėmeliu.

Nerūdijantis plienas, antracitas/
nerūdijantis plienas, šlifuotas

Nerūdijantis plienas,
poliruotas

Nerūdijantis plienas,
antracito

Nerūdijantis plienas,
šlifuotas

Metalo ir specialios spalvos
pagal užklausimą

Nerūdijantis plienas,
paauksuotas
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Visign for More 205 sensitive

PAJUSKITEATEITĮPRIE
JOSNEPRISILIESDAMI.
Visada higieniškas, visiškai lygus, absoliučiai lengvai prižiūrimas ir elektroniškai
veikiantis. Šiuolaikiškam vonios kambariui pritaikykite ateities sprendimą: Naujasis
nuleidimo mygtukas Visign for More 205 sensitive garantuoja aukščiausio lygio
nuplovimo komfortą be prisilietimo. Chromo rėmelis su juodu stiklo elementu suteikia
lengvumo ir spindesio. Norėdami jį suaktyvinti, nedideliu atstumu laikykite ranką
priešais norimą nuplovimo funkciją. Maždaug 3 m atstumu ją rodo rastrinis šviesos
debesėlis.
Taip mėgausitės ne tik maksimaliai patogiu nuplovimu, bet ir išvengsite mikroorganizmų ir bakterijų.

Tamsiai juodas stiklas
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2 vonios tendencija

PAPRASTAI MINIMALU.
Gyvenimas nestovi vietoje. Gerai, kai Jūsų vonios kambarys lengvai pritaikomas ir
atitinka visų gyventojų poreikius: Tai tampa įmanoma dėl į aukštį reguliuojamų klozetų
ir praustuvų, kurie tinka ir mažam ir dideliam. Dėka nesenstančios išvaizdos, kuri
ir ateityje atrodys šiuolaikiškai. Ir dėka skirtingų kartų patikrintos Viega kokybės.
Visign nuleidimo mygtukai kelių kartų vonios kambaryje leis pajusti Jums modernaus
nuplovimo komfortą ir tuo pačiu paįvairins kiekvieno skonį.
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Visign for Style 20

APVALUMAS.
Gerą dizainą išryškina subalansuotas kontrastas. Todėl šis klasikinis dizainas apjungia
apvalius nuplovimo mygtukus su stačiakampiu rėmeliu. Nuplovimo dideliu vandens
kiekiu mygtukas santūriai išgaubtas į išorę, o nuplovimo mažu vandens kiekiu mygtukas įgaubtas. Kadangi mūsų klientai pamėgo šį nuleidimo mygtuką, mes jį dar
labiau pagražinome: aštresni kontūrai, geresnės prisilietimo savybės ir priderinta
technika. Plokščias, vos 8 mm gylio nuplovimo mygtukas susilieja su sienos dizainu
vienoje plokštumoje su plytelėmis. Pageidaujant, gali būti su įmontuojamu rėmeliu.
Atraskite naujos išvaizdos nesenstantį klasikinį variantą.

Plastikas, alpių baltumo

Plastikas, chromuotas

Plastikas, matinis
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Visign for Style 21

AIŠKUSKRAŠTAS.
Tvirtas, kuklus ir paprastas – tai Visign for Style 21. Abu skirtingo pločio nuplovimo
mygtukai sukuria optinę įtampą, kurią harmoningai kompensuoja trys vienodo
pločio juostelės. Minimalistinio dizaino nuleidimo mygtukas, kurio montavimo gylis
tesiekia vos 8 mm, padeda lengvai orientuotis ir tinka bet kokiai puristinei vonios
kambario aplinkai, pavyzdžiui, įrengtame Bauhauzo stiliumi. Kad visiškai susilietų
su dizainu, galima jį įmontuoti vienoje plokštumoje su plytelėmis.

Plastikas, alpių baltumo

Plastikas, chromuotas

Plastikas, matinis
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Plastikas, chromuotas

Plastikas, alpių baltumo

Plastikas, matinis

Akrilas, tamsiai juodas/
nerūdijančio plieno spalvos

Plastikas, nerūdijančio
plieno spalvos

Akrilas, tamsiai juodas /
matinis tamsiai juodas

Plastikas,
tamsiai juodas

Metalo ir specialios
spalvos pagal užklausimą

Plastikas, paauksuotas

Visign for Style 23

PLONALINIJA.
Be klasikinės stačiakampio formos vis dažniau vonios kambario dizaine naudojamos
švelnios geometrinės formos: Visign for Style 23 pasižymi pailgo ovalo formos nuplovimo mygtukais, stipriai užapvalintais kraštais arba chromuotu atraminiu rėmeliu,
primenančiu išmaniojo telefono formą, ant kurio mygtukas tarsi kabėtų ore virš sienos.
Nuleidimo mygtukas gali būti dešimties skirtingų spalvų. Galima rinktis to paties
tono spalvų arba dviejų kontrastingų spalvų derinį.
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Plastikas, chromuotas

Plastikas, alpių baltumo

Plastikas, matinis

Akrilas, tamsiai juodas/
nerūdijančio plieno spalvos

Plastikas, nerūdijančio
plieno spalvos

Akrilas, tamsiai juodas /
matinis tamsiai juodas

Plastikas, tamsiai juodas

Metalo ir specialios
spalvos pagal užklausimą

Plastikas, paauksuotas

Visign for Style 24

PERCENTRĄ.
Griežta geometrija tobulai suderinta su švelniu prisilietimu: Visign for Style 24 –
tai kiekvieno vonios kambario estetinis akcentas. Per centrą išdėstyti vertikalūs
mygtukai sudaro aiškų kontrastą įprastiniams horizontaliems mygtukams. Dviejų
spalvų derinys dar labiau pabrėžia Jūsų įmantrų skonį. Vienoje plokštumoje su
plytelėmis įmontuotas Visign for Style 24 papildo bet kokį vonios kambario dizainą.
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Visign for Style 25 sensitive

BEKONTAKTĖ
ELEGANCIJA.
Nuostabiai prieštaringa: forma tokia patraukli, kad norisi paliesti. Tačiau išmani
šviesos architektūra duoda ženklą: prašau laikytis atstumo! Liuminescenciniai dažai
per dieną įsikrauna per natūralius ir dirbtinius šviesos šaltinius, šviečia tamsoje ir
taip padeda orientuotis neįjungiant šviesos. Elektroniškai veikiančio mygtuko forma
ir apdaila primena plokščią išmanųjį telefoną, o rastriniai šviesos taškai modernų
multimedijos ekraną. Ryškiai balta išvaizda pabrėžia didžiausią higieną, kurią Jums
garantuoja šis vonios kambario akcentas.

Plastikas, alpių baltumo
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Visign for More 200 ir Visign for Style 23

IŠMANUSNUOTOLINISVALDYMAS.
Ar už kampo, ar ant priešais esančios sienos ar greta stovinčiame balde: su
Visign for Style 23 ir Visign for More 200 nuplovimo procesą valdykite ten,
kur Jums patogiausia, ir tuo pačiu mėgaukitės maksimaliai lanksčiu dizaino
sprendimu.
Visign for More 200: Aukštos kokybės dizainas
Visign for More 200 pasižymi santūria elegancija, kurią suteikia sodriai
juodas arba baltas stiklas.
Visign for Style 23: Patogus praktiškumas
Visign for Style 23 puikiai telpa į kiekvieną sieną ir į kiekvieną baldą. Pailgo
ovalo formos dvigubas nuleidimo mygtukas darniai susilieja su stačiakampe
rėmelio geometrija. Mažas ir didelis nuplovimo kiekiai pažymėti taškais.

Visign for More 200
Stiklas, tamsiai juodas

Visign for Style 23
Plastikas, chromuotas

Visign for More 200
Baltas stiklas

Visign for Style 23
Plastikas, alpių baltumo

Motiv ohne Bidet
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Išmanūs detalūs sprendimai Jūsų vonios kambariui

DABAR INTEGRUOTI STANDARTIŠKAI: 
JŪSŲ RYŠYS SU ATEITIMI.
Visign nuleidimo mygtukai pasižymi ne tik individualiais paviršiais,
bet visų pirma išmaniomis technologijomis, slypinčiomis po jais.

Higienos funkcija
Ilgiau nenaudojamų vandentiekio vamzdžių vandenyje gali atsirasti bakterijų. Norint
to išvengti, jeigu pageidaujama, visi higienos funkciją turintys elektroniniai mygtukai
gali klozetą nuplauti individualiai nustatytais laiko tarpais ir individualiai nustatytu
vandens kiekiu. Tokiu būdu galite užtikrinti, kad iš vamzdžio visada tekės švarus
vanduo.
Konteineris valymo lazdelėms
Visada gaivu: Su visais šioje brošiūroje nurodytais klozeto nuleidimo mygtukais
suderinamas Viega konteineris užtikrina pastovų gaivumą nenaudojant nepatrauklių
WC muiliukų. Tiesiog atlenkite nuleidimo mygtuką ir įmeskite rekomenduojamą
valymo lazdelę – ji visiškai ištirpsta.
LED rėmelis
Protingas akcentas: Daugumoje elektroninių nuleidimo mygtukų įmontavus priedus
jie gali skleisti malonią aplinkos šviesą, tokiu būdu padėdami orientuotis tamsoje.
Tokia funkcija ypač rekomenduojama Visign for More 201 ir Visign for More 204.

Montavimas plytelių plokštumoje
Aiškus privalumas: Dauguma Visign klozetų ir pisuarų nuleidimo mygtukų galima
įmontuoti plytelių plokštumoje. Taip darniai į vieną visumą sujungiamos forma ir
funkcija, paviršius ir mygtukas.
Veikimas be prisilietimo
Abu nuleidimo mygtukai Visign for More 205 sensitive ir Visign for Style 25 sensitive
užtikrina didžiausią higieną nepaliekant pirštų antspaudų. Lygų paviršių itin lengva
prižiūrėti.
Visiškas suderinamumas
Visi Viega nuleidimo mygtukai suderinami su visais Prevista nuplovimo bakeliais.
O tai reiškia, kad juos bet kada galima lengvai pakeisti, kai pasikeičia Jūsų skonis
ar vonios kambario stilius. Kalbant apie nusidėvėjimą taip pat galite lengviau atsikvėpti:
Bandymais įrodytas kiekvieno mygtuko 25 metų ilgaamžiškumas.
Individualus dizainas
Naudodami mūsų dizainerių sukurtus nuleidimo mygtukus galite sukurti tokį unikalų
savo vonios kambario stilių, koks tik Jums patinka. Visą informaciją apie individualias
spalvas ir apdailą suteiksime gavę Jūsų užklausimą.
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Visign for Style 20
Plastikas, alpių baltumo

Kitos spalvos:
chromuotas ir matinis

Pisuaro nuleidimo mygtukai

TOBULAI PAPILDO 
JŪSŲ VONIOS KAMBARIO
DIZAINĄ.

Visign for Style 21
Plastikas, alpių baltumo
Kitos spalvos:
chromuotas ir matinis

Kitos spalvos:
chromuotas, matinis, nerūdijančio
plieno spalvos, tamsiai juodas, akrilas
– tamsiai juodas/nerūdijančio plieno
spalvos, akrilas – tamsiai juodas/matinis tamsiai juodas

Visign for Style 23
Plastikas, alpių baltumo

Kuriant vonios kambario dizainą svarbu, kad jame viskas derėtų. Todėl Viega siūlo
Jums pisuaro nuleidimo mygtukus, kurie tobulai tiks prie Jūsų klozeto mygtuko.
Taip pat ir čia Jūsų reikalavimai dizainui neribojami. Net ir spalvai: Pateikę užklausimą
gausite nuleidimo mygtukus, nudažytus Jūsų norima spalva ar metalo išvaizdos.

Visign for More 200 IR
Tamsiai juodas stiklas

Kitos spalvos:
baltas stiklas, tamsiai juodas stiklas,
alpių baltumo plastikas, nerūdijančio
plieno spalvos plastikas, chromuotas
plastikas, beicuota natūrali mediena
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Dabar Jūsų eilė

SUSIKURKITE SAVO 
TOBULĄ VONIOS 
KAMBARĮ.
Viega nuleidimo mygtukų konfigūratorius padės Jums keliais žingsniais išsirinkti
nuleidimo mygtuką, tinkantį prie Jūsų vonios dizaino. Įvairūs filtrai padės Jums
pirmiausia atsirinkti iš skirtingų klozeto ir pisuaro nuleidimo mygtukų ir tuomet pasi
rinkti tinkamą potinkinį elementą. Net ir įmontavimo aplinką galima personalizuoti:
nuo vienspalvių sienų iki Jūsų vonios kambario nuotraukos – susikurkite vonios
kambarį tokį, koks Jums patinka.
Atraskite, kaip viskas puikiai dera: su Visign konfigūratoriumi apsilankę puslapyje
viega.com/Prevista/Flushplate-configurator
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