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Komponenty Viega pro  ovládání WC  a pisoárů z  vysoce 
kvalitních materiálů a v  designových variantách pro  náročné 
architektonické řešení koupelny.
 
Pro skleněné varianty Viega ovládacích desek WC  a pisoárů 
se  používá výhradně jednovrstvé bezpečnostní sklo.
 
Upozornění 
Podomítkové splachovací nádrže 3H a  3L lze  kombinovat 
s  WC  ovládacími deskami  Prevista.
Modelová řada podomítkových splachovacích nádrží:

 ■ od 2. čtvrtletí 2019: 3H, 3L
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Ovládací desky/příslušenství  S4

Přehled kombinací: WC  prvky a  bloky v  kombinaci 
s  ovládacími deskami a   příslušenstvím 480

Přehled kombinací:  Prevista WC-rámy pro  zabudování 
vázané na  obklad v  kombinaci s  prvky   Prevista  Dry 481

WC-ovládací desky
Visign for  Style 481
Visign for  More 483
Oddálené spouštění 486
Visign for  Public 487
Visign for  Life 488
Přehled kombinací: WC  a pisoárové ovládací desky 489
WC-ovládací  příslušenství 490

Pisoárové ovládací desky
Visign for  Style 494
Visign for  More 495
Visign for  Public 495
Pisoárové ovládací  příslušenství 496

OBSAH

GTIN kód  (Global Trade Item Number, dříve EAN) 
Číslo GTIN je  sestaveno z  konstantního čísla výrobce 4015211 
a  šestimístného čísla jednotlivých artiklů, např.  305  611. 
Výměna posledních šesti pozic za  čísla artiklů dává kód  GTIN.

Nezávazná cenová doporučení:
Viega prodává pouze specializovaným velkoobchodům. 
Každý velkoobchod má své vlastní podmínky prodeje  
a systém slev, na který nemáme žádný vliv. Uvedené ceno-
vé kalkulace jsou pouhým odhadem a propočtem možných 
prodejních cen velkoobchodu, které nijak neovlivňujeme. 
Uvedené cenové kalkulace slouží jako pomoc 
projektantům odhadovat v jejich plánech náklady spojené 
s použitím systémů od Viega. Aktuální prodejní ceny však 
určuje a vyjednáná velkoobchod se svými zákazníky a mo-
hou se tak od našich odhadů značně lišit. Naše odhady 
cen neobsahují daň z přidané hodnoty.
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PŘEHLED KOMBINACÍ: WC  PRVKY A  BLOKY V  KOMBINACI S  OVLÁDACÍMI DESKAMI 
A   PŘÍSLUŠENSTVÍM
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Ovládací desky/příslušenství  S4

PŘEHLED KOMBINACÍ:  PREVISTA WC-RÁMY PRO  ZABUDOVÁNÍ VÁZANÉ NA  OBKLAD V  KOMBINACI 
S  PRVKY   PREVISTA  DRY

WC ovládací deska  Prevista
Visign for  Style 20
 - plast
 - mechanické spouštění splachování zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
úchytný rám, ovládací sada kolíků, upevňovací šrouby
 model  8610.1

krycí deska tlačítko balení artikl RS Kč
 plast alpská bílá plast alpská bílá 1 773 793  66 1.680,55

nové plast matný černý plast matný černý 1 796 389  66 3.946,89
 plast ušlechtilý mat plast ušlechtilý mat 1 773 786  66 2.448,66
 pochromovaný plast pochromovaný plast 1 773 779  66 2.448,66

WC-OVLÁDACÍ DESKY
VISIGN FOR  STYLE

WC ovládací deska  Prevista
Visign for  Style 21
 - plast
 - mechanické spouštění splachování zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
úchytný rám, ovládací sada kolíků, upevňovací šrouby
 model  8611.1

krycí deska tlačítko balení artikl RS Kč
plast alpská bílá plast alpská bílá 1 773 250  66 1.680,55

plast ušlechtilý mat plast ušlechtilý mat 1 773 243  66 2.448,66
pochromovaný plast pochromovaný plast 1 773 236  66 2.448,66
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WC ovládací deska  Prevista
Visign for  Style 23
 - plast
 - mechanické spouštění splachování zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací 
systém

Vybavení
úchytný rám, ovládací sada kolíků, upevňovací šrouby
 model  8613.1

krycí deska tlačítko balení artikl RS Kč
plast alpská bílá plast alpská bílá 1 773 151  66 2.166,88

plast ušlechtilý mat plast ušlechtilý mat 1 773 069  66 2.661,92
pochromovaný plast pochromovaný plast 1 773 052  66 3.074,32
plast temně černá plast temně černá 1 773 175  66 2.662,96

plast barva ušlechtilé oceli plast barva ušlechtilé oceli 1 773 168  66 4.754,25
temně černá plast temně černá matná 1 773 199  66 7.844,56
temně černá plast barva ušlechtilé oceli 1 773 182  66 7.844,56

plast speciální barvy plast speciální barvy 1 773 205 1 66 n.d. 
plast kovové barvy plast kovové barvy 1 773 212 1 66 n.d. 

plast pozlaceno plast pozlaceno 1 773 229 2 66 n.d. 
1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 8 týdnů plus doprava; zpětný odběr není 
možný!
2) Dodací termín u  individuální výroby na  přání zákazníka: 10 týdnů včetně dopravy. Zpětný odběr 
není možný!

WC ovládací deska  Prevista
Visign for  Style 24
 - pro následující produkty a  použití: všechny splachovací nádrže pod  omítku  Prevista
 - plast
 - mechanické spouštění splachování zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
úchytný rám, ovládací sada kolíků, upevňovací šrouby
 model  8614.1

krycí deska tlačítko balení artikl RS Kč
plast alpská bílá plast alpská bílá 1 773 281  66 2.166,88

plast ušlechtilý mat plast ušlechtilý mat 1 773 274  66 2.661,92
pochromovaný plast pochromovaný plast 1 773 267  66 3.074,32
plast temně černá plast temně černá 1 773 304  66 2.662,96

plast barva ušlechtilé oceli plast barva ušlechtilé oceli 1 773 298  66 4.754,25
temně černá plast temně černá matná 1 773 311  66 7.844,56
temně černá plast barva ušlechtilé oceli 1 773 328  66 7.844,56

plast speciální barvy plast speciální barvy 1 773 335 1 66 n.d. 
plast kovové barvy plast kovové barvy 1 773 342 1 66 n.d. 

plast pozlaceno plast pozlaceno 1 773 359 2 66 n.d. 
1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 8 týdnů plus doprava; zpětný odběr není 
možný!
2) Dodací termín u  individuální výroby na  přání zákazníka: 10 týdnů včetně dopravy. Zpětný odběr 
není možný!
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Ovládací desky/příslušenství  S4
WC ovládací deska  Prevista
Visign for  Style 25
senzitivní
 - pro následující produkty a  použití: všechny splachovací nádrže pod  omítku  Prevista
 - pouze ve  spojení s  produktem: sada  příslušenství  elektronika  model  8655.11
 - plast
 - potištěno lakem se  světelnými odlesky
 - bezdotykové spouštění splachování zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém, 
s  funkcí  Viega  Hygiene+

Vybavení
úchytný rám, ovládací sada kolíků, upevňovací šrouby
Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
Upozornění
Elektronickou sadu  příslušenství je  nutné objednat zvlášť!
Upozornění k  funkci  Viega  Hygiene+: Pro zajištění stanoveného provozu po  detekci uživatele, 
je  možné nastavit časové a  množstevní intervaly. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 1  h, 12  h, 
24  h, 72  h, 168  h. Nastavitelná splachovací množství: 3  l, 7,5  l.
 model  8615.1

krycí deska balení artikl RS Kč
plast alpská bílá 1 774 356  66 3.208,26

WC ovládací deska  Prevista
Visign for  More 200
 - pro následující produkty a  použití: všechny splachovací nádrže pod  omítku 
 Prevista

 - kov, sklo, dřevo
 - manuální spouštění splachování zepředu, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
úchytný rám, ovládací sada kolíků, upevňovací šrouby
 model  8620.1

krycí deska tlačítko balení artikl RS Kč
plast temně černá kov odstíny mědi/zlata 1 773 601  66 11.480,17
plast temně černá kov antracit 1 773 595  66 11.480,17

pochromovaný plast sklo tmavě černá 1 773 588  66 9.515,14
pochromovaný plast sklo dopravní bílá 1 773 571  66 9.515,14
plast temně černá mořený dub 1 773 564  66 11.480,17
plast temně černá kovová speciální barva 1 773 618 1 66 n.d. 
plast temně černá kov kovová barva 1 773 625 1 66 n.d. 
plast temně černá kov pozlaceno 1 773 632 2 66 n.d. 

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 8 týdnů plus doprava; zpětný odběr není 
možný!
2) Dodací termín u  individuální výroby na  přání zákazníka: 10 týdnů včetně dopravy. Zpětný odběr 
není možný!

WC-OVLÁDACÍ DESKY
VISIGN FOR  MORE
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WC ovládací deska  Prevista
Visign for  More 201
elektronika
 - pro následující produkty a  použití: všechny splachovací 
nádrže pod  omítku  Prevista

 - možnost dodatečně objednat WC  rám k  zabudování 
 Prevista  s  LED  světly  model  8650.1

 - pouze ve  spojení s  produktem: sada  příslušenství  elektronika  model  8655.11
 - ušlechtilá ocel
 - elektronické splachování zepředu nebo zeshora, 2-množstevní splachovací systém, s  funkcí 
 Viega  Hygiene+

Vybavení
úchytný rám, ovládací sada kolíků, upevňovací šrouby
Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
Upozornění
Elektronickou sadu  příslušenství je  nutné objednat zvlášť!
Upozornění k  funkci  Viega  Hygiene+: Pro zajištění stanoveného provozu po  detekci uživatele, 
je  možné nastavit časové a  množstevní intervaly. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 1  h, 12  h, 
24  h, 72  h, 168  h. Nastavitelná splachovací množství: 3  l, 7,5  l.
 model  8621.1

krycí deska tlačítko balení artikl RS Kč
kartáčovaná ušlechtilá ocel kartáčovaná ušlechtilá ocel 1 773 526  66 8.053,46

ušlechtilá ocel antracit ušlechtilá ocel antracit 1 773 519  66 8.053,46
ušlechtilá ocel, dopravní bílá ušlechtilá ocel, dopravní bílá 1 773 502  66 8.053,46

ušlechtilá ocel, speciální 
barva

ušlechtilá ocel, speciální 
barva 1 773 533 1 66 n.d. 

nerez barva kovu nerez barva kovu 1 773 540 1 66 n.d. 
nerez pozlaceno nerez pozlaceno 1 773 557 2 66 n.d. 

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 8 týdnů plus doprava; zpětný odběr není 
možný!
2) Dodací termín u  individuální výroby na  přání zákazníka: 10 týdnů včetně dopravy. Zpětný odběr 
není možný!

WC ovládací deska  Prevista
Visign for  More 202
elektronika, s  LED  světly
 - pro následující produkty a  použití: všechny splachovací nádrže pod  omítku  Prevista
 - pouze ve  spojení s  produktem: sada  příslušenství  elektronika  model  8655.11
 - slitina zinku
 - elektronické splachování zepředu nebo zeshora, 2-množstevní splachovací systém, s  funkcí 
 Viega  Hygiene+

Vybavení
úchytný rám, ovládací sada kolíků, upevňovací šrouby
Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
Upozornění
Elektronickou sadu  příslušenství je  nutné objednat zvlášť!
Upozornění k  funkci  Viega  Hygiene+: Pro zajištění stanoveného provozu po  detekci uživatele, 
je  možné nastavit časové a  množstevní intervaly. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 1  h, 12  h, 
24  h, 72  h, 168  h. Nastavitelná splachovací množství: 3  l, 7,5  l.
 model  8622.1

krycí deska tlačítko balení artikl RS Kč
kov dopravní bílá kov dopravní bílá 1 773 458  66 15.469,84
kov dopravní bílá kov pochromováno 1 773 465  66 15.469,84

kovová speciální barva kovová speciální barva 1 773 472 1 66 n.d. 
kov kovová barva kov kovová barva 1 773 489 1 66 n.d. 

kov pozlaceno kov pozlaceno 1 773 496 2 66 n.d. 
1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 8 týdnů plus doprava; zpětný odběr není 
možný!
2) Dodací termín u  individuální výroby na  přání zákazníka: 10 týdnů včetně dopravy. Zpětný odběr 
není možný!
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Ovládací desky/příslušenství  S4
WC ovládací deska  Prevista
Visign for  More 204
elektronika
 - pro následující produkty a  použití: všechny splachovací nádrže pod  omítku  Prevista
 - možnost dodatečně objednat WC  rám k  zabudování  Prevista  s  LED  světly  model  8650.1
 - pouze ve  spojení s  produktem: sada  příslušenství  elektronika  model  8655.11
 - ušlechtilá ocel
 - elektronické splachování zepředu nebo zeshora, 2-množstevní splachovací systém, s  funkcí 
 Viega  Hygiene+

Vybavení
úchytný rám, ovládací sada kolíků, upevňovací šrouby
Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
Upozornění
Elektronickou sadu  příslušenství je  nutné objednat zvlášť!
Upozornění k  funkci  Viega  Hygiene+: Pro zajištění stanoveného provozu po  detekci uživatele, 
je  možné nastavit časové a  množstevní intervaly. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 1  h, 12  h, 
24  h, 72  h, 168  h. Nastavitelná splachovací množství: 3  l, 7,5  l.
 model  8624.1

krycí deska tlačítko balení artikl RS Kč
kartáčovaná ušlechtilá ocel kartáčovaný kov 1 773 663  66 8.544,77

ušlechtilá ocel antracit kov antracit 1 773 656  66 8.544,77

pochromovaná ušlechtilá ocel pochromovaná ušlechtilá 
ocel 1 773 649  66 8.544,77

ušlechtilá ocel antracit kartáčovaný kov 1 773 670  66 8.544,77
ušlechtilá ocel, speciální 

barva kovová speciální barva 1 773 687 1 66 n.d. 

nerez barva kovu kov kovová barva 1 773 694 1 66 n.d. 
nerez pozlaceno kov pozlaceno 1 773 700 2 66 n.d. 

1) Dodací termín zákaznického individuálního programu: 8 týdnů plus doprava; zpětný odběr není 
možný!
2) Dodací termín u  individuální výroby na  přání zákazníka: 10 týdnů včetně dopravy. Zpětný odběr 
není možný!

WC ovládací deska  Prevista
Visign for  More 205
senzitivní, s  LED  světly
 - pro následující produkty a  použití: všechny splachovací nádrže pod  omítku  Prevista
 - pouze ve  spojení s  produktem: sada  příslušenství  elektronika  model  8655.11
 - sklo
 - pochromovaný rám
 - bezdotykové spouštění splachování zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém, 
s  funkcí  Viega  Hygiene+

Vybavení
úchytný rám, ovládací sada kolíků, upevňovací šrouby
Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
Upozornění
Elektronickou sadu  příslušenství je  nutné objednat zvlášť!
Aktivování podsvícení při  přiblížení!
S volitelně nastavitelným bezpečnostním splachováním po  použití toalety bez  aktivního spuštění 
splachování.
Upozornění k  funkci  Viega  Hygiene+: Pro zajištění stanoveného provozu po  detekci uživatele, 
je  možné nastavit časové a  množstevní intervaly. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 1  h, 12  h, 
24  h, 72  h, 168  h. Nastavitelná splachovací množství: 3  l, 7,5  l.
 model  8625.1

krycí deska balení artikl RS Kč
sklo tmavě černá 1 774 363  66 15.469,84
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Oddálené spouštění splachování  Prevista
Visign for  Style 23
elektronika
 - pro následující produkty a  použití: všechny splachovací nádrže pod  omítku  Prevista
 - pouze ve  spojení s  produktem: sada  příslušenství  elektronika  model  8655.11
 - ve spojení s: sada pro  hrubou stavbu  model  8640.14
 - plast
 - elektronické splachování, 2-množstevní splachovací systém, s  funkcí  Viega  Hygiene+

Vybavení
úchytný rám
Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
Upozornění
Elektronickou sadu  příslušenství je  nutné objednat zvlášť!
vhodné pro  instalace v  nábytku
Upozornění k  funkci  Viega  Hygiene+: Pro zajištění stanoveného provozu po  detekci uživatele, 
je  možné nastavit časové a  množstevní intervaly. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 1  h, 12  h, 
24  h, 72  h, 168  h. Nastavitelná splachovací množství: 3  l, 7,5  l.
 model  8640.1

krycí deska tlačítko balení artikl RS Kč
plast alpská bílá plast alpská bílá 1 773 083  66 4.011,47

pochromovaný plast pochromovaný plast 1 773 076  66 5.636,78

WC-OVLÁDACÍ DESKY
ODDÁLENÉ SPOUŠTĚNÍ

Oddálené spouštění splachování  Prevista
Visign for  More 200
elektronika
 - pro následující produkty a  použití: všechny splachovací nádrže pod  omítku  Prevista
 - pouze ve  spojení s  produktem: sada  příslušenství  elektronika  model  8655.11
 - ve spojení s: sada pro  hrubou stavbu  model  8640.14
 - sklo
 - elektronické splachování, 2-množstevní splachovací systém, s  funkcí  Viega  Hygiene+

Vybavení
úchytný rám
Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
Upozornění
Elektronickou sadu  příslušenství je  nutné objednat zvlášť!
vhodné pro  instalace v  nábytku
Upozornění k  funkci  Viega  Hygiene+: Pro zajištění stanoveného provozu po  detekci uživatele, 
je  možné nastavit časové a  množstevní intervaly. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 1  h, 12  h, 
24  h, 72  h, 168  h. Nastavitelná splachovací množství: 3  l, 7,5  l.
 model  8641.1

tlačítko balení artikl RS Kč
sklo tmavě černá 1 773 106  66 6.970,54
sklo dopravní bílá 1 773 090  66 6.970,54

balení artikl RS Kč
 1 789 336  66 930,29

Sada pro  hrubou stavbu
 - pro následující produkty a  použití: 
vestavbu v  mokré i  suché stavbě 
a v  předstěnových systémech

 - pro použití s  následujícími 
produkty: oddálené spouštění 
splachování  Prevista  Visign 
for  Style 23  model  8640.1, 
oddálené spouštění splachování 
 Prevista  Visign for  More 200 
 model  8641.1

Vybavení
prázdná trubka, podomítková 
krabice
 model  8640.14
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WC ovládací deska  Prevista
Visign for  Public 10
 - pro následující produkty a  použití: všechny splachovací nádrže pod  omítku  Prevista
 - ušlechtilá ocel
 - mechanické spouštění splachování zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém, 
přišroubovatelný

Vybavení
úchytný rám, ovládací sada kolíků, upevňovací šrouby
 model  8630.1

krycí deska tlačítko balení artikl RS Kč
kartáčovaná ušlechtilá ocel kartáčovaná ušlechtilá ocel 1 774 349  66 3.114,61

WC-OVLÁDACÍ DESKY
VISIGN FOR  PUBLIC

WC ovládací deska  Prevista
Visign for  Public 11
 - pro následující produkty a  použití: všechny splachovací nádrže pod  omítku  Prevista
 - ušlechtilá ocel
 - mechanické spouštění splachování zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém, 
zabezpečená proti vandalům, přišroubovatelný

Vybavení
úchytný rám, ovládací sada kolíků, upevňovací šrouby
 model  8631.1

krycí deska tlačítko balení artikl RS Kč
kartáčovaná ušlechtilá ocel polírovaná ušlechtilá ocel 1 774 325  66 4.258,78
ušlechtilá ocel, dopravní bílá ušlechtilá ocel, dopravní bílá 1 774 332  66 5.110,58

WC ovládací deska  Prevista
Visign for  Public 12
infračervené spouštění splachování
 - pro následující produkty a  použití: všechny splachovací nádrže pod  omítku  Prevista
 - pouze ve  spojení s  produktem: sada  příslušenství  elektronika  model  8655.11
 - ušlechtilá ocel
 - bezdotykové infračervené spouštění splachování zepředu, 1-množstevní splachovací systém, 
s  funkcí  Viega  Hygiene+, zabezpečená proti vandalům, přišroubovatelný

Vybavení
úchytný rám, ovládací sada kolíků, upevňovací šrouby
Technická data
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
Upozornění
Elektronickou sadu  příslušenství je  nutné objednat zvlášť!
Upozornění k  funkci  Viega  Hygiene+: Pro zajištění stanoveného provozu po  detekci uživatele, 
je  možné nastavit časové a  množstevní intervaly. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 1  h, 12  h, 
24  h, 72  h, 168  h. Nastavitelná splachovací množství: 3  l, 7,5  l.
 model  8635.1

krycí deska balení artikl RS Kč
kartáčovaná ušlechtilá ocel 1 774 370  66 16.250,62
ušlechtilá ocel, dopravní bílá 1 774 387  66 18.246,59
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WC ovládací deska  Prevista
Visign for  Life 5
 - pro následující produkty a  použití: všechny splachovací nádrže pod  omítku  Prevista
 - pro revizní otvory hloubky 60  mm, prosím objednávejte zvlášť: prodlužovací sada  model  8570.60
 - plast
 - mechanické spouštění splachování zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
ovládací sada kolíků, upevňovací materiál
 model  8601.1

krycí deska tlačítko balení artikl RS Kč
plast alpská bílá plast alpská bílá 1 773 731  66 1.152,28

plast ušlechtilý mat plast ušlechtilý mat 1 773 724  66 1.701,73
pochromovaný plast pochromovaný plast 1 773 717  66 1.650,86

WC-OVLÁDACÍ DESKY
VISIGN FOR  LIFE

WC ovládací deska  Prevista
Visign for  Life 6
 - pro následující produkty a  použití: všechny splachovací nádrže pod  omítku  Prevista
 - pro revizní otvory hloubky 60  mm, prosím objednávejte zvlášť: prodlužovací sada  model  8570.60
 - plast
 - mechanické spouštění splachování zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém

Vybavení
ovládací sada kolíků, upevňovací materiál
 model  8602.1

krycí deska tlačítko balení artikl RS Kč
plast alpská bílá plast alpská bílá 1 773 762  66 1.152,28

plast ušlechtilý mat plast ušlechtilý mat 1 773 755  66 1.701,73
pochromovaný plast pochromovaný plast 1 773 748  66 1.650,86
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WC-OVLÁDACÍ DESKY
PŘEHLED KOMBINACÍ: WC  A PISOÁROVÉ OVLÁDACÍ DESKY
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Sada  příslušenství
elektronika
 - pro: WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  Style 25  model  8615.1, WC  ovládací deska  Prevista  
Visign for  More 201  model  8621.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 202 
 model  8622.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 204  model  8624.1, WC  ovládací 
deska  Prevista  Visign for  More 205  model  8625.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  Public 
12  model  8635.1, oddálené spouštění splachování  Prevista  Visign for  Style 23  model  8640.1, 
oddálené spouštění splachování  Prevista  Visign for  More 200  model  8641.1

 - ve výbavě: pohonná jednotka  model  8580.29
Vybavení
síťový zdroj (délka kabelu 1,05  m)
Technická data
síťové napětí 100–240 V  AC/ 50–60  Hz
Upozornění
Upozornění k  funkci  Viega  Hygiene+: Pro zajištění stanoveného provozu po  detekci uživatele, 
je  možné nastavit časové a  množstevní intervaly. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 1  h, 12  h, 
24  h, 72  h, 168  h. Nastavitelná splachovací množství: 3  l, 7,5  l.
 model  8655.11

balení artikl RS Kč
 1 783 952  66 4.501,33

WC-OVLÁDACÍ DESKY
WC-OVLÁDACÍ  PŘÍSLUŠENSTVÍ

balení artikl RS Kč
 1 786 274  66 251,68

Odbočná krabice
 - pro následující produkty a  použití: 
napájecí zdroj a  připojení 
WC  sprchy na  místě stavby

 - plast
 model  8570.62

WC rám  k zabudování  Prevista
s LED  světly
 - pro následující produkty a  použití: všechny splachovací nádrže pod  omítku  Prevista
 - pouze ve  spojení s  produktem: WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 201  model  8621.1, 
WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 204  model  8624.1

 - plast
Vybavení
úchytný rám, upevňovací šrouby, připojovací kus
Upozornění
Aktivování podsvícení při  přiblížení!
 model  8650.1

balení artikl RS Kč
 1 775 803  66 12.281,30

WC rám  k zabudování  Prevista
vázaný na  obklad
 - pro následující produkty a  použití: podomítková splachovací nádržka  Prevista, zabudování 
ovládací desky pro  WC  vázané na  obklad, suchá stavba

 - pro použití s  následujícími produkty: WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  Style 20 
 model  8610.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  Style 21  model  8611.1, WC  ovládací deska 
 Prevista  Visign for  Style 24  model  8614.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 201 
 model  8621.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 202  model  8622.1, WC  ovládací 
deska  Prevista  Visign for  More 204  model  8624.1

 - plast
Upozornění
Vestavné rámy vázané na  obklad je  možné použít pouze u  předstěnových systémů Viega 
  Prevista  Dry a    Prevista  Dry  Plus!
 model  8651.1

provedení balení artikl RS Kč
pochromováno 1 775 810  66 3.276,58
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balení artikl RS Kč
 1 773 366  66 1.209,59

 Prevista zásobník tablet
 - pro následující produkty a  použití: 
čisticí tablety pro  WC, splachovací 
nádrž pod  omítku 3H, splachovací 
nádrž pod  omítku 3L

 - plast
Vybavení
základní rám, rám  se zásobníkem 
tablet, úchytný rám
 model  8653.1

balení artikl RS Kč
 1 798 550  66 n.d. 

 Prevista zásobník tablet
 - pro následující produkty a  použití: 
čisticí tablety pro  WC, splachovací 
nádrž pod  omítku 3F

 - plast
Vybavení
základní rám, rám  se zásobníkem 
tablet, úchytný rám
 model  8654.1nové 

Prodlužovací kabel
 - pro následující produkty a  použití: síťový zdroj a  ovládání nebo Reed-kontakt a  ovládání, odtok/
přepad s  elektrickým pohonem

 - náhradní díl  k produktům: pisoárová přestavovací sada  model  8121.020
 - pro použití s  následujícími produkty:   Multiplex  Trio  F- odtok/přepad  model  6148.1, ovládání 
pisoáru  model  8121.21, síťový zdroj  model  8350.11, 8350.12, programovací set   model  8350.26, 
sada  příslušenství  elektronika  model  8655.11

 model  8352.690

Lk balení artikl RS Kč
2000 1 628 505  65 848,56

Lk =  délka kabelu

Připojovací kabel
 - pro následující produkty a  použití: externí splachování pomocí běžně dostupného tlačítka 
dodaného ze  strany stavby se  zavírací funkcí nebo pomocí beznapěťového kontaktu (zavírací 
doba min. 350  ms)

 - možnost dodatečně objednat rozšiřovací kabelový adaptér  model  8580.49
 - pro použití s  následujícími produkty: WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  Style 25 
 model  8615.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 201  model  8621.1, WC  ovládací 
deska  Prevista  Visign for  More 202  model  8622.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 
204  model  8624.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 205  model  8625.1, oddálené 
spouštění splachování  Prevista  Visign for  Style 23  model  8640.1, oddálené spouštění splacho-
vání  Prevista  Visign for  More 200  model  8641.1

 model  8570.55

Lk balení artikl RS Kč
3000 1 786 007  66 1.520,66

Lk =  délka kabelu

Zásobník na  baterie
 - pro použití s  následujícími produkty: WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  Style 25 
 model  8615.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 201  model  8621.1, WC  ovládací 
deska  Prevista  Visign for  More 202  model  8622.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 
204  model  8624.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 205  model  8625.1, oddálené 
spouštění splachování  Prevista  Visign for  Style 23  model  8640.1, oddálené spouštění splacho-
vání  Prevista  Visign for  More 200  model  8641.1

Vybavení
akumulátor 6 V
 model  8570.56

balení artikl RS Kč
 1 786 014  66 2.633,48
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Adaptér
 - pro následující produkty a  použití: nadměrné napětí v  síti
 - pro použití s  následujícími produkty: WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  Style 25 
 model  8615.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 201  model  8621.1, WC  ovládací 
deska  Prevista  Visign for  More 202  model  8622.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 
204  model  8624.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 205  model  8625.1, oddálené 
spouštění splachování  Prevista  Visign for  Style 23  model  8640.1, oddálené spouštění splacho-
vání  Prevista  Visign for  More 200  model  8641.1, WC  rám k  zabudování  Prevista  s  LED  světly 
 model  8650.1

Vybavení
konektor adaptéru, zásobník na  baterie, akumulátor 6 V
 model  8570.57

balení artikl RS Kč
 1 786 021  66 1.553,47

Přijímač rádiového signálu
 - pro následující produkty a  použití: spouštění splachování rádiovým signálem ve  spojení 
se  sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a  sadou vybavení HEWI pro  rádiové 
splachování WC  provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 802.50.060 R  nebo pro  spojení 
se  sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a  sadou vybavení HEWI pro  (rádiové) 
splachování WC  801.50.060

 - možnost dodatečně objednat rozšiřovací kabelový adaptér  model  8580.49
 - pro použití s  následujícími produkty: WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  Style 25 
 model  8615.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 201  model  8621.1, WC  ovládací 
deska  Prevista  Visign for  More 202  model  8622.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 
204  model  8624.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 205  model  8625.1, oddálené 
spouštění splachování  Prevista  Visign for  Style 23  model  8640.1, oddálené spouštění splacho-
vání  Prevista  Visign for  More 200  model  8641.1

Technická data
přijímací frekvence 868,4 MHz
 model  8570.58

balení artikl RS Kč
 1 786 038  66 10.556,52

Rozšiřovací kabelový adaptér
 - pro následující produkty a  použití: přípoj dalšího elektrického vstupního signálu
 - pro použití s  následujícími produkty: připojovací kabel  model  8570.55, přijímač rádiového signálu 
 model  8570.58, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  Style 25  model  8615.1, WC  ovládací 
deska  Prevista  Visign for  More 201  model  8621.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 
202  model  8622.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 204  model  8624.1, WC  ovládací 
deska  Prevista  Visign for  More 205  model  8625.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  Public 
12  model  8635.1, oddálené spouštění splachování  Prevista  Visign for  Style 23  model  8640.1, 
oddálené spouštění splachování  Prevista  Visign for  More 200  model  8641.1, WC  rám 
k  zabudování  Prevista  s  LED  světly  model  8650.1, sada  příslušenství  elektronika  model  8655.11

 model  8580.49

balení artikl RS Kč
 1 787 691  66 2.254,51

Prodlužovací sada
 - pro následující produkty a  použití: 2-množstevní splachovací systém, spouštění splachování 
zepředu nebo shora, splachovací nádrž pod  omítku 3H, splachovací nádrž pod  omítku 3L

 - pro použití s  následujícími produkty: WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  Style 20 
 model  8610.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  Style 21  model  8611.1, WC  ovládací deska 
 Prevista  Visign for  Style 23  model  8613.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  Style 24 
 model  8614.1, WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  More 200  model  8620.1

 - plast
Vybavení
ovládací sada kolíků, sada upevňovacích šroubů
Upozornění
Max. tloušťka obezdění/zazdění včetně obkladu a  lepidla je  200  mm!
 model  8570.59

balení artikl RS Kč
 1 786 045  66 1.018,13
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Prodlužovací sada
 - pro následující produkty a  použití: 2-množstevní splachovací systém, spouštění splachování 
zepředu nebo shora

 - pro použití s  následujícími produkty: WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  Life 5  model  8601.1, 
WC  ovládací deska  Prevista  Visign for  Life 6  model  8602.1

 - plast
Vybavení
ovládací sada kolíků, sada upevňovacích šroubů
Upozornění
Max. tloušťka obezdění/zazdění včetně obkladu a  lepidla je  200  mm!
 model  8570.60

L balení artikl RS Kč
200 1 786 052  66 1.091,86

L =  délka
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Pisoárová ovládací deska  Prevista
Visign for  Style 20
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací systém
 - plast
 - manuální spouštění splachování zepředu

Vybavení
úchytný rám, ovládací sada kolíků, upevňovací šrouby, kartušový ventil
 model  8610.2

krycí deska tlačítko balení artikl RS Kč
plast alpská bílá plast alpská bílá 1 774 493  66 5.388,63

plast ušlechtilý mat plast ušlechtilý mat 1 774 486  66 5.711,95
pochromovaný plast pochromovaný plast 1 774 479  66 5.550,19

PISOÁROVÉ OVLÁDACÍ DESKY
VISIGN FOR  STYLE

Pisoárová ovládací deska  Prevista
Visign for  Style 21
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací systém
 - plast
 - manuální spouštění splachování zepředu

Vybavení
úchytný rám, ovládací sada kolíků, upevňovací šrouby, kartušový ventil
 model  8611.2

krycí deska tlačítko balení artikl RS Kč
plast alpská bílá plast alpská bílá 1 774 523  66 5.388,63

plast ušlechtilý mat plast ušlechtilý mat 1 774 516  66 5.711,95
pochromovaný plast pochromovaný plast 1 774 509  66 5.550,19

Pisoárová ovládací deska  Prevista
Visign for  Style 23
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací systém
 - plast
 - manuální spouštění splachování zepředu

Vybavení
úchytný rám, ovládací sada kolíků, upevňovací šrouby, kartušový ventil
 model  8613.2

krycí deska tlačítko balení artikl RS Kč
plast alpská bílá plast alpská bílá 1 774 554  66 5.803,95

plast ušlechtilý mat plast ušlechtilý mat 1 774 547  66 6.152,18
pochromovaný plast pochromovaný plast 1 774 530  66 5.978,16
plast temně černá plast temně černá 1 774 578  66 6.308,54

plast barva ušlechtilé oceli plast barva ušlechtilé oceli 1 774 561  66 9.206,15
temně černá plast temně černá matná 1 774 592  66 13.771,64
temně černá plast barva ušlechtilé oceli 1 774 585  66 14.543,90
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Pisoárová ovládací deska  Prevista
Visign for  More 200
infračervené spouštění splachování
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací systém
 - plast, sklo, dřevo
 - bezdotykové infračervené spouštění splachování zepředu

Vybavení
úchytný rám, ovládací sada kolíků, upevňovací šrouby, elektronický kartušový ventil, síťový zdroj
Technická data
síťové napětí 100–240 V  AC/ 50–60  Hz
Upozornění
S technologií  Viega  Hygiene+ po  1  h, 12  h, 24  h, 72 h  nebo 168 h  bez použití!
 model  8620.2

krycí deska balení artikl RS Kč
plast alpská bílá 1 774 639  66 14.304,27

pochromovaný plast 1 774 622  66 14.733,28
plast barva ušlechtilé oceli 1 774 646  66 15.175,37

sklo tmavě černá 1 774 677  66 20.823,16
sklo dopravní bílá 1 774 660  66 20.823,16

mořený dub 1 774 653  66 21.864,34

PISOÁROVÉ OVLÁDACÍ DESKY
VISIGN FOR  MORE

Pisoárová ovládací deska  Prevista
Visign for  Public 11
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací systém
 - ušlechtilá ocel
 - manuální spouštění splachování zepředu, zabezpečená proti vandalům

Vybavení
úchytný rám, ovládací sada kolíků, upevňovací šrouby, kartušový ventil
 model  8631.2

krycí deska tlačítko balení artikl RS Kč
kartáčovaná ušlechtilá ocel polírovaná ušlechtilá ocel 1 774 608  66 7.137,29
ušlechtilá ocel, dopravní bílá ušlechtilá ocel, dopravní bílá 1 774 615  66 7.494,04

PISOÁROVÉ OVLÁDACÍ DESKY
VISIGN FOR  PUBLIC

Pisoárová ovládací deska  Prevista
Visign for  Public 12
infračervené spouštění splachování
 - pro následující produkty a  použití: pisoárový splachovací systém
 - ušlechtilá ocel
 - bezdotykové infračervené spouštění splachování zepředu, zabezpečená proti vandalům

Vybavení
úchytný rám, ovládací sada kolíků, upevňovací šrouby, elektronický kartušový ventil, síťový zdroj
Technická data
síťové napětí  230  V/50 Hz
Upozornění
S technologií  Viega  Hygiene+ po  1  h, 12  h, 24  h, 72 h  nebo 168 h  bez použití!
 model  8635.2

krycí deska balení artikl RS Kč
kartáčovaná ušlechtilá ocel 1 774 684  66 20.823,16
ušlechtilá ocel, dopravní bílá 1 774 691  66 21.864,34
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Pisoárový instalační rám  pro systém  Prevista
vázaný na  obklad
 - pro následující produkty a  použití: zabudování ovládací desky pro  pisoár vázané na  obklad
 - pro použití s  následujícími produkty: Pisoárová ovládací deska  Prevista  Visign for  Style 20 
 model  8610.2, Pisoárová ovládací deska  Prevista  Visign for  Style 21  model  8611.2, Pisoárová 
ovládací deska  Prevista  Visign for  More 200  model  8620.2

 - plast
Upozornění
Vestavné rámy vázané na  obklad je  možné použít pouze u  předstěnových systémů Viega 
  Prevista  Dry a    Prevista  Dry  Plus!
 model  8651.2

provedení balení artikl RS Kč
pochromováno 1 775 827  66 6.974,28

PISOÁROVÉ OVLÁDACÍ DESKY
PISOÁROVÉ OVLÁDACÍ  PŘÍSLUŠENSTVÍ

balení artikl RS Kč
 1 786 588  66 2.633,48

Zásobník na  baterie
 - pro následující produkty a  použití: 
pisoárové ovládací desky  Prevista, 
Visign for  More 200, Visign 
for  Public 12, modelová řada 
od  2019

 model  8580.33


