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Předstěnovéblokyproindividuálnípředstěnovářešení
kzazděníaobezdění. 
 
ViegaWC,umyvadlové,pisoárovéabidetovébloky

 ■ ocelový rám
 ■ snadno hloubkově nastavitelné
 ■ odhlučněné připojení všech nástěnek Viega
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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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Splachovacínádržpodomítku3H
 - pro následující produkty a  použití: na  zemi stojící WC, izolace a  obezdění
 - kompatibilní se  všemi WC  ovládacími deskami  Prevista, spouštění splachování zepředu, 
2-množstevní splachovací systém
Vybavení
škrticí ventil, připojovací souprava WC, upevňovací materiál, aretační brzda, vodní přípojka R1/2 
zezadu a  shora
Technickádata
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca.  2-4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 3, 5-7,5 l
Upozornění
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací desky pro  WC  a pisoáry  Prevista!
model8502

balení artikl RS Kč
 1 771904  66 4.319,21

WC-PŘEDSTĚNOVÉ BLOKY

PrevistaPure-splachovacínádržpodomítku
pronazemistojícíWC
8cm
 - pro následující produkty a  použití: izolace a  obezdění
 - kompatibilní se  všemi WC  ovládacími deskami  Prevista, spouštění splachování zepředu, 
2-množstevní splachovací systém
Vybavení
připojovací souprava WC, upevňovací materiál, aretační brzda, vodní přípojka R1/2 shora
Technickádata
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 4,5–7,5 l
Upozornění
U nastavení ze  závodu je  možné okamžité dodatečné splachování!
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací  příslušenství pro  WC  a pisoáry!
model8503

balení artikl RS Kč
 1 799410  65 n.d.

nové

L Ø balení artikl RS Kč
300 45 1 495169  65 471,92

L =  délka

Sadasplachovacítrubky
 - pro následující produkty a  použití: 
spojení podomítkového 
splachovacího oblouku 
a  WC  stojícího na  podlaze

 - plast
model8310.79
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Prevista Pure  S3
PrevistaPure-WC-blok
prozávěsnéWC
8cm
 - pro následující produkty a  použití: izolace a  obezdění
 - ocel
 - kompatibilní se  všemi WC  ovládacími deskami  Prevista, 2-množstevní splachovací systém
Vybavení
pozinkovaný rám, splachovací nádrž pod  omítku 3F, připojovací souprava WC, upevňovací materiál 
pro  blok a  keramiku, ochrana proti stříkající vodě, vodní přípojka R1/2 shora, připojovací oblouk 
WC  DN90 z  PE
Technickádata
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 4,5–7,5 l
Upozornění
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací desky pro  WC  a pisoáry  Prevista!
model8513

BH balení artikl RS Kč
1101 1 799427  66 n.d.

BH =  stavební výška

nové

PrevistaPure-WC-blok
prozávěsnéWC,spřípojemnaventilátor
8cm
 - pro následující produkty a  použití: izolace a  obezdění
 - ocel
 - kompatibilní se  všemi WC  ovládacími deskami  Prevista, 2-množstevní splachovací systém
Vybavení
pozinkovaný rám, splachovací nádrž pod  omítku 3F, připojovací souprava WC, upevňovací materiál 
pro  blok a  keramiku, ochrana proti stříkající vodě, vodní přípojka R1/2 shora, připojovací oblouk 
WC  DN90 z  PE, splachovací trubka s  přípojem na  ventilátor DN50
Technickádata
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 4,5–7,5 l
Upozornění
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací desky pro  WC  a pisoáry  Prevista!
model8513.31

BH balení artikl RS Kč
1101 1 798598  66 n.d.

BH =  stavební výška

nové
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PrevistaPure-WC-blok
1077mm
 - pro následující produkty a  použití: izolace a  obezdění
 - ocel
 - kompatibilní se  všemi WC  ovládacími deskami  Prevista, 2-množstevní splachovací systém
Vybavení
pozinkovaný rám, splachovací nádrž pod  omítku 3H, škrticí ventil, připojovací souprava WC, 
upevňovací materiál pro  blok a  keramiku, ochrana proti stříkající vodě, vodní přípojka R1/2 zezadu 
a  shora, připojovací oblouk WC  DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, excentrický přechodový 
kus  DN90/100 z  PP
Technickádata
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca.  2-4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 3, 5-7,5 l
Upozornění
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací desky pro  WC  a pisoáry  Prevista!
model8512

BH balení artikl RS Kč
1077 1/12 771928  66 6.251,02

BH =  stavební výška

PrevistaPure-WC-blok
820mm
 - pro následující produkty a  použití: izolace a  obezdění
 - ocel
 - kompatibilní se  všemi WC  ovládacími deskami  Prevista, spouštění splachování zepředu nebo 
shora, 2-množstevní splachovací systém
Vybavení
pozinkovaný rám, splachovací nádrž pod  omítku 3L, škrticí ventil, připojovací souprava WC, 
upevňovací materiál, ochrana proti stříkající vodě, vodní přípojka R1/2 zezadu, připojovací oblouk 
WC  DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, přechodový kus  excentrický DN90/100
Technickádata
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca.  2-4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 3, 5-7,5 l
Upozornění
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací desky pro  WC  a pisoáry  Prevista!
model8516

BH balení artikl RS Kč
820 1/12 771942  66 8.566,58

BH =  stavební výška
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Prevista Pure  S3
PrevistaPure-WC-blok
spřípojemnaventilátor
1077mm
 - pro následující produkty a  použití: izolace a  obezdění
 - kompatibilní se  všemi WC  ovládacími deskami  Prevista, 2-množstevní splachovací systém
Vybavení
pozinkovaný rám, splachovací nádrž pod  omítku 3H, škrticí ventil, připojovací souprava WC, 
upevňovací materiál, ochrana proti stříkající vodě, vodní přípojka R1/2 zezadu a  shora, připojovací 
oblouk WC  DN90 (hloubkově nastavitelný) z  PP, přechodový kus  excentrický DN90/100, 
splachovací trubka s  přípojem na  ventilátor DN50
Technickádata
z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca.  2-4 l
z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 3, 5-7,5 l
Upozornění
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací desky pro  WC  a pisoáry  Prevista!
model8512.31

BH balení artikl RS Kč
1077 1/12 771959  66 8.624,09

BH =  stavební výška

PrevistaPure-umyvadlovýblok
 - pro následující produkty a  použití: umyvadlo se  stojánkovou baterií, izolace a  obezdění
 - ocel
Vybavení
pozinkovaný rám, výškově nastavitelné a  odhlučněné upevnění nástěnky pro  připojení teplé 
a  studené vody, upevňovací materiál, odtokový oblouk zkrátitelný DN40/50 s  pryžovou vsuvkou 
DN50/30
model8550

balení artikl RS Kč
 1/40 776596  66 4.184,04

UMYVADLOVÉ PŘEDSTĚNOVÉ BLOKY

Podomítkovýpřipojovacíbox
 - pro následující produkty a  použití: umyvadlo se  stojánkovou baterií, zabudování mokrým 
procesem

 - plast
vevýbavěpodomítkovýpřipojovacíbox
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
model8314

balení artikl RS Kč
 1/40 734817  65 4.620,29
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PrevistaPure-pisoárovásplachovacísada
 - pro následující produkty a  použití: pisoár s  podomítkovým splachovacím systémem, pisoárové 
ovládací desky  Prevista (manuální a  bezdotykové splachování)
Vybavení
předmontovaná kolmá pisoárová splachovací sada ve  stavebním pouzdře, Revizní otvor, 
proplachovací zátka, uzávěra, přípoj armatur R½
Upozornění
Ovládací desky a   příslušenství: produktová skupina Ovládací desky pro  WC  a pisoáry  Prevista!
model8566

balení artikl RS Kč
 1 785994  66 3.628,14

PISOÁROVÁ SPLACHOVACÍ SADA

PrevistaPure-bidetovýblok
 - pro následující produkty a  použití: závěsný bidet, izolace a  obezdění
 - ocel
Vybavení
pozinkovaný rám, výškově nastavitelné a  odhlučněné upevnění nástěnky pro  připojení teplé 
a  studené vody, upevňovací materiál, odtokový oblouk zkrátitelný DN40/50 s  pryžovou vsuvkou 
DN50/30
model8569

balení artikl RS Kč
 1/42 776602  66 5.597,12

BIDETOVÉ PŘEDSTĚNOVÉ BLOKY

PrevistaPure-bidetovýblok
8cm
 - pro následující produkty a  použití: závěsný bidet, zabudování mokrým procesem
Vybavení
rám z  pozinkované oceli, nástěnky plynule nastavitelné na  výšku a  do šířky z  červeného bronzu 
s  Rp½, výškově nastavitelný odtokový oblouk DN40, upevňovací materiál pro  rám
model8367

balení artikl RS Kč
 1 648800  65 4.383,84

L balení artikl RS Kč
515 1 761134  65 232,33

L =  délka

Montážníset
 - pro následující produkty a  použití: 
WC-blok

 - pozinkovaná ocel
 - montážní pomůcka
model8310.88

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Prevista Pure  S3

balení artikl RS Kč
 1 785987  66 1.125,08

PrevistaPure-podpěrnákonzola
 - pro následující produkty a  použití: 
montáž volně stojících prvků 
  Prevista  Pure

 - pozinkovaná ocel
Vybavení
upevňovací materiál do  podlahy
model8570.54




