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Přestěnovýinstalačnísystémproflexibilnírealizace
koupelny–pomocímontážníchkolejnic,spojekkolejnic
asanitárníchmodulůpřipravenýchkmontáži. 
 
SystémPrevistaDryPlustvoří:

 ■ Montážní kolejnice – stabilní, s  velkou opěrnou plochou 
pro  opláštění, pro  přímé připevnění k  podlahám, stropům 
a  stěnám

 ■ Spojky kolejnic – pro  připojení v  úhlech  45° a  90°
 ■ Sekačka kolejnic – pro  přesné zkrácení montážní kolejnice 
bez  otřepů

 
PrevistaDryPluszahrnuje:

 ■   Prevista  Dry prvky (WC, umyvadlové, bidetové a  pisoárové 
prvky)

 ■ nosič armatur
 
Výpočetpotřebymateriálu: 
Z šířky a  výšky předstěnové plochy v  m² se  vypočítá potřebná 
délka kolejnice a  potřebný připevňovací materiál.

 ■ m² x  4,0 koeficient kolejnice =  délka kolejnice [m]
 ■ kompletní balíčky pro  1, 3, 5, 10  m² s  dostatečným 
množstvím připevňovacího materiálu

 ■ spojky
 ■ šrouby a  hmoždinky Ø10  mm
 ■ vruty do  sádrokartonu
 ■ vyrovnávací destičky
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GTINkód(GlobalTradeItemNumber,dříveEAN) 
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.

Nezávaznácenovádoporučení:
Viega prodává pouze specializovaným velkoobchodům.
Každý velkoobchod má své vlastní podmínky prodeje
asystémslev,nakterýnemámežádnývliv.Uvedenéceno-
vékalkulacejsoupouhýmodhademapropočtemmožných
prodejníchcenvelkoobchodu,kterénijakneovlivňujeme.
Uvedené cenové kalkulace slouží jako pomoc
projektantůmodhadovatvjejichplánechnákladyspojené
spoužitímsystémůodViega.Aktuálníprodejnícenyvšak
určujeavyjednánávelkoobchodsesvýmizákazníkyamo-
house takodnašichodhadůznačně lišit.Našeodhady
cenneobsahujídaňzpřidanéhodnoty.
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PrevistaDryPlus-montážníkolejnice
 - pro následující produkty a  použití: částečně vysoké a  na výšku místnosti vysoké předstěnové 
konstrukce a  dělící příčky

 - pozinkovaná ocel
 - každých 30  cm  předraženy podélné otvory k  upevnění na  stěny, podlahy nebo stropy
model8401

L H T balení artikl RS Kč
5000 40 40 4 471781  75 1.154,77

L =  délka
H =  výška
T =  hloubka

KOMPONENTY

PrevistaDryPlus-kompletnísestava
 - pro následující produkty a  použití: zhotovení částečně vysoké či  na výšku místnosti vysoké 
předstěnové konstrukce nebo dělící příčky
Vybavení
spojky z  pozinkované oceli pro  spojení montážních kolejnic ve  45° nebo  90° úhlech, materiál 
pro  upevnění montážních kolejnic na  stěnu, podlahu nebo strop, vyrovnávací materiál pro  nerovné 
stěny, (samořezné) šrouby pro  sádrokartonové desky
Upozornění
Velký kompletní paket se  vztahuje na  obloženou plochu!
model8400

S [m²] balení artikl RS Kč
1 114 471545  75 1.515,96
3 54 471750  75 3.702,48
5 54 471767  75 5.382,81
10 45 471774  75 9.265,22

PrevistaDryPlus-umyvadlovýmodul
 - pro následující produkty a  použití: umyvadlo se  stojánkovou baterií
 - ocel
Vybavení
výškově nastavitelné a  odhlučněné upevnění pro  nástěnky Viega, upevňovací materiál pro  modul 
a  keramiku, odtokový oblouk zkrátitelný DN40/50 s  pryžovou vsuvkou DN50/30
model8545

B balení artikl RS Kč
420 1/40 776299  66 2.524,04

B =  šířka

MODULY

nové
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PrevistaDryPlus-umyvadlovýmodul
bezbariérovéprovedení
 - pro následující produkty a  použití: umyvadlo se  stojánkovou baterií
 - ocel
Vybavení
výškově nastavitelné a  odhlučněné upevnění pro  nástěnky Viega, univerzální držák podomítkového 
zápachového uzávěru, upevňovací materiál pro  modul a  keramiku
Upozornění
Univerzální držák podomítkového zápachového uzávěru k  uchycení podomítkového zápachového 
uzávěru s  pochromovanou krytkou ( model  5633.1) a  podomítkového zápachového uzávěru s  bílou 
krytkou ( model  5633.2)!
model8545.31

B balení artikl RS Kč
420 1 776305  66 3.859,47

B =  šířka

nové

PrevistaDryPlus-umyvadlovýmodul
spodomítkovýmpřipojovacímboxem
 - pro následující produkty a  použití: umyvadlo se  stojánkovou baterií
 - ocel
Vybavení
výškově nastavitelné upevnění, upevňovací materiál pro  podomítkový připojovací box, výškově 
nastavitelný zápachový uzávěr, pryžová vsuvka DN40/30, 2 stěnové průchodky, 2 rohové ventily 
G½ – G⅜, 2 dvojité přímé  šroubení se  svěrným  šroubením pro  měděnou trubku d10, 2  připojovací 
pochromované trubky d10, odtokové koleno 300  mm  z  pochromované mosazi, krycí deska 
z  pochromovaného plastu pro  podomítkový připojovací box, upevňovací materiál pro  modul 
a  keramiku
model8545.32

B balení artikl RS Kč
420 1/40 776312  66 11.813,67

B =  šířka

nové

B balení artikl RS Kč
420 1/60 776435  66 3.948,97

B =  šířka

PrevistaDryPlus-pisoárovýmodul
pronástěnnýsplachovacísystém
 - ocel
Vybavení
výškově nastavitelné a  odhlučněné 
upevnění pro  nástěnky Viega, 
upevňovací materiál pro  modul 
a  keramiku
model8565

nové
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B balení artikl RS Kč
420 1 776329  66 1.547,65

B =  šířka

PrevistaDryPlus-nosičarmatur
proumyvadlo
 - ocel
Vybavení
odhlučněné upevnění pro  nástěnky 
Viega, upevňovací materiál 
pro  modul a  keramiku
model8555

nové

NOSIČE ARMATUR

B balení artikl RS Kč
420 1 776558  66 1.038,90

B =  šířka

PrevistaDryPlus-nosičarmatur
pronástěnnéarmatury
 - ocel
Vybavení
odhlučněné upevnění pro  nástěnky 
Viega, upevňovací materiál
model8558

nové

B balení artikl RS Kč
420 1 776336  66 1.197,13

B =  šířka

PrevistaDryPlus-nosičarmatur
pronástěnnéarmatury
zesílený
 - ocel
Vybavení
odhlučněné upevnění pro  nástěnky 
Viega, upevňovací materiál
model8555.31

nové

PrevistaDryPlus-nosičarmatur
pronástěnnéarmatury
nastavitelnýdošířky
 - ocel
Vybavení
upevňovací materiál do  modulu a  nástěnky Viega
model8555.33

B balení artikl RS Kč
420 1 776350  66 1.189,86

B =  šířka

nové

PrevistaDryPlus-nosičarmatur
propodomítkovéarmatury
 - ocel
Vybavení
upevňovací materiál do  modulu
Upozornění
Držák je  vhodný pro  následující  podomítkové armatury: Grohe „Rapido E“, Hansa „HANSAVA-
ROX“, Hansgrohe „iBox“, Ideal Standard „EASY-Box“, Keuco „Flexx Boxx“, VIGOUR „VIGOUR 
-BOX VIGUPK“, DIANA „Flexx.Boxx2“, sam  „flexbox“, sanibel „sanibel-FLEXX.BOXX“, KLUDI 
„FLEXX.BOXX“!
model8555.34

B balení artikl RS Kč
420 1 776367  66 1.083,13

B =  šířka

nové
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PrevistaDryPlus-nosičarmatur
podomítkovýventil
nastavitelnýdošířky
 - ocel
Vybavení
upevňovací materiál do  modulu a  nástěnky Viega
model8555.32

B balení artikl RS Kč
420 1 776343  66 1.092,06

B =  šířka

nové

PrevistaDryPlus-nosičarmatur
propodomítkovéarmatury
možnosthloubkovéhonastavení
 - pro následující produkty a  použití: podomítková armatura, podomítkový uzavírací ventil, jednotka 
podomítkového bytového vodoměru

 - ocel, dřevo
 - rozsah nastavení  40-110  mm
Vybavení
voděodolná vrstvená dřevěná deska, upevňovací materiál do  modulu
model8555.38

B balení artikl RS Kč
420 1 776374  66 2.111,64

B =  šířka
nové

PrevistaDryPlus-nosičarmatur
propodomítkovéarmatury
 - pro následující produkty a  použití: 2 podomítkové ventily nebo vodoměr s  1 podomítkovým 
ventilem

 - ocel
Vybavení
upevňovací materiál
Upozornění
Je zapotřebí upevnit potrubí třmeny M8, závitovými svorníky a  matkami (běžně dostupný materiál)!
model8555.35

B balení artikl RS Kč
130 1 776381  66 1.081,26

B =  šířka

nové

PrevistaDryPlus-nosičarmatur
propřipojenímyčkynádobí
 - ocel
Vybavení
hadicové  šroubení, upevňovací materiál do  modulu, odhlučněné upevnění pro  nástěnky Viega, 
podomítkový zápachový uzávěr DN50/40
model8555.36

balení artikl RS Kč
 1 776398  66 2.260,11

nové



462

B H T balení artikl RS Kč
275 800 75 1 776527  66 3.428,17

B =  šířka
H =  výška
T =  hloubka

PrevistaDryPlus-upevňovací
prvek
proopěrnámadla
 - ocel, dřevo
 - voděodolná
Vybavení
upevňovací materiál do  modulu
model8570.34

nové

UPEVŇOVACÍ PRVKY

B H balení artikl RS Kč
420 340 1/40 776510  66 1.901,28

B =  šířka
H =  výška

PrevistaDryPlus-upevňovací
prvek
prosanitárnízařízení
 - ocel, dřevo
 - voděodolná
Vybavení
upevňovací materiál do  modulu
model8570.30

B balení artikl RS Kč
420 1 776534  66 1.155,60

B =  šířka

PrevistaDryPlus-upevňovací
kolejnice
provyššízatížení
 - pro následující produkty a  použití: 
zásobník teplé vody, potrubní 
rozvody ve  volně stojících instalač-
ních šachtách

 - ocel
Vybavení
upevňovací materiál do  modulu
model8570.35

nové
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B H T balení artikl RS Kč
280 497 30 1 776503  66 1.912,30

B =  šířka
H =  výška
T =  hloubka

PrevistaDryPlus-vrstvená
dřevěnádeska
 - pro následující produkty a  použití: 
vybavovací předměty, pro  opěrná 
madla

 - voděodolná
model8570.33

nové

M balení artikl RS Kč
8 1 785925  66 633,56

M =  metrický závit

PrevistaDryPlus-upevňovacíset
 - pro následující produkty a  použití: 
jednotlivá a  řadová montáž prvků 
  Prevista  Dry do  konstrukce 
  Prevista  Dry  Plus

 - pro použití s  následujícími 
produkty: montážní kolejnice 
 model  8001,   Prevista  Dry  Plus- 
montážní kolejnice  model  8401
model8570.49

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PrevistaDryPlus-zvukověizolačnísada
 - pro následující produkty a  použití: redukce přenosu hluku upevňovacích prvků, redukce přenosu 
hluku na  přilehlou zeď

 - pryž
Vybavení
10 zvukově izolačních sad  (upevnění na  stěnu a  podlahu)
model8310.52

ks balení artikl RS Kč
10 1 636395  65 1.479,26

ks =  počet v  sadě

PrevistaDryPlus-spojkakolejnic
 - pro následující produkty a  použití: spojení montážních kolejnic v  45° nebo  90° úhlech
 - pro použití s  následujícími produkty:   Prevista  Dry  Plus- montážní kolejnice  model  8401
 - pozinkovaná ocel
 - kompletně předmontováno
Vybavení
závit M10 k  zavěšení trubkových úchytů nebo k  hloubkovému nastavení stěnových konstrukcí 
pomocí běžných závitových tyčí
model8410

balení artikl RS Kč
 10 471798  75 106,19
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VT balení artikl RS Kč
80–145 5 747237  75 330,68

VT =  vestavná hloubka

PrevistaDryPlus-paralelníspojka
 - pro použití s  následujícími 
produkty:   Prevista  Dry  Plus- mon-
tážní kolejnice  model  8401

 - pozinkovaná ocel
model8414

PrevistaDryPlus-koleno90°
 - pro následující produkty a  použití: transport předmontovaných příček, napojení montážní 
kolejnice v  úhlech  90°

 - pro použití s  následujícími produkty:   Prevista  Dry  Plus- montážní kolejnice  model  8401
 - pozinkovaná ocel
Vybavení
2 tvarovky s  drážkou
model8415.1

L1 L2 balení artikl RS Kč
62 62 10 765989  75 454,82

L1 =  délka
L2 =  délka

balení artikl RS Kč
 10 494179  75 113,96

PrevistaDryPlus-matka
sdrážkou
 - pro následující produkty a  použití: 
upevnění modulu a  nosiče 
armatury

 - pro použití s  následujícími 
produkty:   Prevista  Dry  Plus- mon-
tážní kolejnice  model  8401

 - pozinkovaná ocel
model8437.90

PrevistaDryPlus-montážníset
 - pro následující produkty a  použití: uchycení montážních kolejnic na  stěnu, podlahu nebo strop
Vybavení
upevňovací materiál, 10 šroubů s  nákružkem, 10 hmoždinek, vyrovnávací materiál 
pro  Steptec-montážní kolejnice
model8409

L M balení artikl RS Kč
70 8 1 611347  75 380,63

L =  délka
M =  metrický závit

L1 L2 balení artikl RS Kč
50 75 5 485061  75 238,24
50 140 5 726300  75 n.d.

L1 =  délka
L2 =  délka

PrevistaDryPlus-montážní
úhelník
 - pro následující produkty a  použití: 
napojení na  stěnu z  prefabrikované 
stěny

 - pozinkovaná ocel
model8415

PrevistaDryPlus-montážníkloub
 - pro následující produkty a  použití: plynulé nastavení úhlů v  rozmezí 0–180°, upevnění montážní 
kolejnice na  střešní šikminu

 - pro použití s  následujícími produkty:   Prevista  Dry  Plus- spojka kolejnic  model  8410
 - pozinkovaná ocel
model8411

balení artikl RS Kč
 10 471804  75 457,01
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balení artikl RS Kč
 1 471866  74 56.944,87

PrevistaDryPlus-sekačka
kolejnic
 - pro následující produkty a  použití: 
krácení bez  otřepů a  děrování 
Steptec-montážní kolejnice

 - pro použití s  následujícími 
produkty:   Prevista  Dry  Plus- mon-
tážní kolejnice  model  8401

 - ocel ošetřena práškovou barvou
Vybavení
kufr
model8420

NÁŘADÍ

balení artikl RS Kč
 1 471880  74 21.161,27

PrevistaDryPlus-nůžnakolejnice
 - pro použití s  následujícími 
produkty:   Prevista  Dry  Plus- 
sekačka kolejnic  model  8420
model8420.1

balení artikl RS Kč
 1 471897  74 11.497,77

PrevistaDryPlus-razicínůž
 - pro použití s  následujícími 
produkty:   Prevista  Dry  Plus- 
sekačka kolejnic  model  8420
model8420.2




