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A realização surge graças aos detalhes.
Placas de accionamento Visign da Viega.
As cores, a luz e a decoração dão rosto a um
determinado espaço. Mas só os detalhes
lhe conferem carisma. Detalhes como as
placas de accionamento Visign da Viega.
O design, exclusivo, mas sóbrio, abre
caminho a possibilidades ilimitadas de
concepção. A técnica que está por detrás
contribui para o máximo conforto de utilização. A soma das características transforma um produto funcional num detalhe
perfeito.

Plano
Montagem à face – para conferir uma unidade moderna entre superfície e accionamento

Página 4

Sem toque
Visign for More sensitive – para o conforto de accionamento higiénico sem deixar marcas
de dedos

Página 6

Luxuoso
Visign for More – a linha Visign para responder às mais elevadas exigências ao nível da forma,
da função e do material

Página 8

Purista
Visign for Style – a linha Visign para dar um toque estético à casa de banho

Página 20
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Plano:
o accionamento à face do mosaico.
Aro de encastrar para
montagem à face para
Visign for More

Aro de encastrar para
montagem à face para
Visign for Style

Unidade funcional
para aplicação de
pedra natural
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Um design de qualidade não tem de
sobressair para ser agradável à vista. É o
que demonstram as versões à face das
placas de accionamento Visign. À excepção
dos designs com cantos arredondados,
todas as placas de accionamento das
séries Visign for More e Visign for Style
podem ser instaladas de modo a formarem,
em conjunto com a parede, uma superfície
absolutamente regular. Só as teclas de
pressão sobressaem da parede. Deste
modo, as placas de accionamento são
harmoniosamente integradas no cenário
de mosaicos envolvente.

Isso é possível graças a um aro de encastrar
que pode ser adaptada a mosaicos de
diversas espessuras. E ainda: a exclusiva
unidade funcional para pedra natural para
a Visign for Style 12 permite até mesmo a
colocação à face dos mosaicos utilizados
enquanto accionamento. Deste modo, é
possível incluir na decoração da casa de
banho uma superfície em pedra ou um
material igualmente fora do comum.
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Sem toque: Visign for More sensitive.
Viva as vantagens de uma descarga com
accionamento electrónico: uma higiene
perfeita, sem marcas de dedos e uma
superfície absolutamente regular e fácil de
limpar. Basta passar a mão ao de leve
para accionar um volume de descarga
pequeno ou grande, conforme o pretendido. Além de isto resultar num conforto
sem compromissos, também se poupa
muita água, conforme é atestado pela etiqueta WELL-Label.

Visign for More 100
sensitive vidro
temperado,
verde menta
WC
630 775
Urinol 631 000

Visign for More 100
sensitive vidro
temperado, preto
WC
615 895
Urinol 611 088

Visign for More 103
sensitive vidro
temperado, branco
WC
630 621
Urinol 611 194

Visign for More 103
sensitive vidro
temperado,
verde menta
WC
630 805
Urinol 631 017

Visign for More 103
sensitive vidro
temperado, preto
WC
630 614
Urinol 611 200

Hersteller:
Produktkategorie:
Typ:
Modell:
Registrierungsnummer:

Viega GmbH & Co. KG
WCSpülsystem
Spülkasten
Visign 2H
WS1008220110207

Wasser Effizienz Kriterien
Spülmenge 6,0 l
Spülmenge 5,0 / 4,0 l
Mit SpülstoppFunktion
Zweimengenspülung

Para mais cores, consultar o catálogo.
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Informationen Betrieb und Montage: www.wellonline.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

As placas de accionamento Visign for More
sensitive são especialmente discretas. O
accionamento electrónico dispensa a
necessidade de construir teclas de pressão
elevadas. Assim, a altura de construção
da placa de accionamento na parede é só
de 7 mm. O vidro também confere à superfície leveza e brilho.
Através do código de cor,
a etiqueta WELL-Label
indica com que eficiência
o consumo de água é controlado pela torneira. As
placas de accionamento
Visign for More sensitive
obtêm os melhores valores
nesse âmbito.

Visign for More 100 sensitive
Os redondos campos de accionamento
formam um contraste gráfico relativamente
ao contorno rectilíneo desta placa de accionamento. Esta linguagem de formas minimalista estende-se também ao respectivo
accionamento do urinol com técnica de
infravermelhos.
Visign for More 103 sensitive
Com contornos suaves e campos de accionamento redondos, a Visign for More 103
sensitive integra-se na perfeição nas composições orgânicas da casa de banho.
Também nesta linha, o accionamento do
urinol está equipado com técnica de infravermelhos.
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Luxuoso:
Visign for More.
No seu conjunto de duche há espaço para tudo menos para
compromissos. Por isso, a Visign for More aposta na perfeição
em todos os aspectos: desde a concepção pensada pelo renomeado atelier de design Artefakt, passando pela técnica
moderna, aos materiais de qualidade elevada como o metal e
o vidro. Cada placa de accionamento Visign for More satisfaz
os mais elevados requisitos de estética e conforto de utilização.
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Visign for More 100.

Metal, cor de aço
WC
597 450
Urinol 599 355

Metal, cromado mate
WC
597 443
Urinol 599 348

Vidro temperado,
branco
WC
597 481
Urinol 599 386

Vidro temperado,
verde menta
WC
630 836
Urinol 630 928

Vidro temperado, preto
WC
597 498
Urinol 599 393
Metal, cromado
WC
597 436
Urinol 599 331
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O aspecto delicado e a superfície lisa e
regular conferem à Visign for More 100
uma leveza especial. Para activar o accionamento, basta pressionar a placa ligeiramente.
placa traseira possível de aplicar à face
técnica de descarga dupla de operação
suave por meio da unidade de cabos
de aço
também disponível como accionamento
automático Visign for More 100 sensitive
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Visign for More 101.

Metal, cromado
WC
597 368
Urinol 599 331

Metal, cor de aço
WC
597 382
Urinol 599 355

Metal, cromado mate
WC
597 375
Urinol 599 348

Vidro temperado,
branco
WC
597 412
Urinol 599 386

Vidro temperado,
verde menta
WC
630 843
Urinol 630 928
Vidro temperado preto
WC
597 429
Urinol 599 393
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Os materiais de alta qualidade e um claro
desenho das linhas resultam num design
intemporal. A Visign for More 101, com a
sua concepção minimalista, comprova
isso mesmo de uma forma especialmente
surpreendente. As teclas sobrepostas do
accionamento do WC comandam a descarga grande ou pequena.
placa traseira possível de aplicar à face
técnica de descarga dupla de operação
suave por meio da unidade de cabos
de aço
adequada para o accionamento do
urinol Visign for More 100
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Visign for More 102.

Metal, cromado
WC
597 504
Urinol 599 409

Metal, cromado mate
WC
597 511
Urinol 599 416

Vidro temperado,
branco
WC
597 559
Urinol 598 983

Vidro temperado,
verde menta
WC
630 850
Urinol 630 935

Vidro temperado, preto
WC
597 047
Urinol 598 990
Metal, cor de aço
WC
597 528
Urinol 599 423
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A clássica placa de pressão da Visign for
More 102 parece que flutua, soltando-se
do fundo – um efeito que ganha mais
encanto graças, por exemplo, à combinação de diferentes materiais com o vidro.
 ossível de aplicar à face
p
técnica de descarga dupla de operação
suave por meio da unidade de cabos
de aço
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Visign for More 103.

Metal, cromado
WC
605 605
Urinol 605 865

Metal, cor de aço
WC
605 629
Urinol 605 889

Metal, cromado mate
WC
605 612
Urinol 605 872

Vidro temperado,
verde menta
WC
630 874
Urinol 630 942

Vidro temperado, preto
WC
605 858
Urinol 605 926

Vidro temperado, branco
WC
605 643
Urinol 605 919
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Os discretos cantos arredondados conferem
a esta placa de accionamento contornos
mais suaves. Com isto, a Visign for More 103
acompanha perfeitamente as tendências
– e oferece uma atractiva variante à linearidade da Visign for More 102.
técnica de descarga dupla de operação
suave por meio da unidade de cabos
de aço
também disponível como accionamento
automático Visign for More 103 sensitive
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Visign for More 104.

Metal, cor de aço
WC
598 471
Urinol 599 027

Metal, cromado mate
WC
598 464
Urinol 599 010

O clássico do design da série Viega Visign
contagia com materiais nobres e uma linguagem de formas minimalista. O marcante
design da Visign for More 104 estende-se
ainda à válvula de banheira Visign Multiplex
Trio MT3 e combina harmoniosamente
com os produtos intemporais de muitos
fabricantes de torneiras.
 ossível de aplicar à face
p
técnica de descarga dupla de operação
suave por meio da unidade de cabos
de aço

Metal, cromado
WC
598 457
Urinol 599 003
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Purista:
Visign for Style.
Quer se destinem a uma casa de banho familiar quer a sanitários
semipúblicos – as placas de accionamento da série Visign for Style
convencem pelo conforto de utilização e pela qualidade em que
se pode confiar, mas não só. Dão também um toque refrescante
à casa de banho e demonstram, paralelamente, que a perfeição
não tem de ser um luxo.
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Visign for Style 10.

Sintético, cromado
WC
596 323

Sintético, cor de aço
WC
597 054

A Visign for Style 10 não só convence pelo
respectivo design, como também, e
sobretudo, pela sensação táctil. As teclas
de accionamento com diferentes formatos
abobadados para a técnica de descarga
dupla são verdadeiramente agradáveis ao
toque.
 ossível de aplicar à face
p
técnica de descarga dupla mecânica

Sintético,
cromado mate
WC
596 347

Sintético,
pergamon/camee
WC
596 330

Sintético, branco-alpin
WC
596 316
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Visign for Style 11.

Sintético, cromado
WC
597 115
Urinol 598 518

Sintético,
cromado mate
WC
597 139
Urinol 598 532

Sintético, branco-alpin
WC
597 108
Urinol 598 501

Sintético,
pergamon/camee
WC
597 122
Urinol 598 525

Sintético, cor de aço
WC
597 146
Urinol 598 549
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A Visign for Style 11 combina o contorno
claro da placa com a suave convexidade
da tecla de accionamento.
 ossível de aplicar à face
p
técnica de descarga dupla de operação
suave por meio da unidade de cabos
de aço
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Visign for Style 12.

Sintético, cor de aço
WC
597 283
Urinol 599 287

Sintético,
cromado mate
WC
597 276
Urinol 599 270

Placa:
vidro temperado,
branco
Tecla de pressão:
sintético, cromado
WC
690 601

Placa:
vidro temperado,
branco
Tecla de pressão:
sintético, branco-alpin
WC
690 595

Placa: vidro temperado, preto
Tecla de pressão: sintético, cromado
WC
690 632
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Para mais cores, consultar o catálogo.

Sem ornamentos e superior a qualquer
tendência – eis a Visign for Style 12. A
placa de accionamento está disponível
nos mais diversos materiais e combinações de materiais. Oferece, assim, uma
liberdade sem limites na decoração da
casa de banho.
 ossível de aplicar à face
p
técnica de descarga dupla de operação
suave por meio da unidade de cabos
de aço
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Visign for Style 13.

Sintético, cor de aço
WC
654 535
Urinol 654 818

Sintético,
cromado mate
WC
654 528
Urinol 654 801

Sintético, branco-alpin
WC
654 498
Urinol 654 771

Sintético,
pergamon/camee
WC
654 511
Urinol 654 795

Sintético, cromado
WC
654 504
Urinol 654 788
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A forma sucede à função – esta máxima
da decoração que combina conceitos do
design e da arquitectura está também na
base da Visign for Style 13. A placa de
accionamento coloca o ponto de pressão
bipartido, enquanto objecto de decoração,
consequentemente numa posição central.
técnica de descarga dupla mecânica
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Visign for Style 14.

Sintético, cromado
WC
654 696
Urinol 654 573

Sintético, cor de aço
WC
654 726
Urinol 654 603

Sintético, branco-alpin
WC
654 689
Urinol 654 566

Sintético,
pergamon/camee
WC
654 702
Urinol 654 580

Sintético, cromado mate
WC
654 719
Urinol 654 597
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Contornos rígidos, uma agradável sensação táctil e um claro destaque do campo
de accionamento – o design da Visign for
Style 14 confere um carácter estético surpreendente à casa de banho.
 ossível de aplicar à face
p
técnica de descarga dupla mecânica

31

PT 714 529-8/13 · Reservados os direitos a alteraçoes técnicas.

Viega
Plumbing and heating systems
Viega Platz 1
DE-57439 Attendorn
Germany
Phone (+49) 2722 61 1299
Fax (+49) 2722 61 1566
www.viega.pt

Area Manager:
Alberto Fonseca
Telem.: 966 940 289
alberto.fonseca@viega.pt

Promotor Comercial:
Henrique Nobre
Telem.: 961 386 931
henrique.nobre@viega.pt

