Viega Advantix Vario

Encurtável com precisão milimétrica
e flexibilidade ilimitada.

Viega Advantix Vario

Individualidade na sua forma.
ELEGANTE E DISCRETA.
Design sofisticado e materiais de alta qualidade não são mais uma particularidade das casas de banho modernas – hoje
em dia, são tão meticulosamente planeadas e concebidas como qualquer outro ambiente residencial. Além de aparência
e qualidade, o desejo de individualidade desempenha um papel importante. Com as calhas de duche de pavimento e de
parede Viega Advantix Vario é possível tornar tudo isso realidade.

Calhas de duche de pavimento e de parede á medida
O ponto forte das calhas de duche de pavimento e de
parede Viega Advantix Vario é a sua individualidade. Sem
muito esforço, é possível encurtar milimetricamente, se
necessário, também pode ser prolongada. Mesmo a instalação de formatos em «L» ou «U» são possíveis. A calha
de duche de parede, é discreta, permite versões retas de
30 a 120 cm. A calha de duche de pavimento pode ser
instalada em linha reta, num comprimento de 30 a 280 cm,
em «L» ou em «U», num comprimento máximo de 160 cm.
Essas características possibilitam um projeto individualizado
para cada casa de banho.

Opções de cores
Com um total de quatro opções de cores diferentes, os
modelos Viega Advantix Vario integram-se harmoniosamente
em qualquer casa de banho. Além dos modelos clássicos
de aço inoxidável mate e polido, também estão disponíveis
opções em preto e branco.
Design premiado
Discreta, no entanto, atrai olhares em cada casa de banho:
a grelha de aço inoxidável garante uma transição suave
para o revestimento. Os perfis de remate (opcional) permitem mais opções de design. Não é de se admirar, que os

modelos Advantix Vario tenham recebido os mais famosos
prémios de design. A mesma nobreza apresenta a calha
de duche de parede Advantix Vario. O aço inoxidável estende-se horizontalmente na parede, possibilitando que o
piso seja instalado de maneira uniforme até a parede, sem
a necessidade de cortes. Pode-se até mesmo dispensar a
grelha em aço inoxidável, dependendo do gosto do cliente.
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Opções de instalação da grelha Viega Advantix Vario

Sempre com toda a elegância.
As calhas de duche de pavimento e de parede Viega Advantix Vario oferecem diferentes opções de instalação para
cada situação imaginável. A altura das calhas também pode ser facilmente ajustada ás necessidades. Os modelos
Advantix Vario permitem uma flexibilidade total na aplicação e uma individualidade máxima na execução.

Calha de duche de pavimento Advantix Vario
A calha de duche Advantix Vario pode ser instalada de três
maneiras diferentes. Primeiro, como uma simples linha reta
livre ou junto á parede. Outra possibilidade é a instalação
num canto e a terceira opção é em volta da área do chuveiro,
formando um «U». A calha de duche oferece mesmo na altura
uma flexibilidade considerável. Ela pode ser ajustada com
uma variação entre 95 e 165 mm e, mesmo quando há pouca
altura, ainda assim oferece uma diferença de altura de 25 mm
entre saída de descarga e o piso. Em conformidade com as
normas relativamente ás pendentes, podem ser colocados
tubos de 2,5 m sem a necessidade de levantar a calha. A
capacidade de descarga, dependendo da instalação, é de
0,4 a 0,8 l/s, a qual pode ser duplicada mediante a instalação
de duas calhas de duche.
Vantagens
■■ Comprimentos individuais de 300 a 2.800 mm
■■ Instalação em linha reta, em forma de «L» ou de «U»
■■ Capacidade de descarga 0,4 até 0,8 l/s, máximo de 2,4 l/s
■■ Montagem fácil e com as melhores condições de higiene

Calha de duche de parede Advantix Vario
A calha de duche de parede Advantix Vario também tem
três opções de instalação, com um comprimento variável
entre 300 e 1.200 mm. Ela pode ser instalada livremente
na parede lateral direita, na esquerda, ou central no chuveiro.
Sua instalação requer uma profundidade de apenas – 25 mm.
Assim, encaixa em qualquer parede, permitindo revestimentos de parede e de piso de até 28 mm de espessura. A altura
da drenagem pode ser ajustada entre 90 e 165 mm, enquanto
sua capacidade de drenagem se situa entre 0,6 e 0,75 l/s.
Em caso da utilização da grelha, é reduzida a abertura da
drenagem de 20 para apenas 8 mm acima e abaixo da grelha.
Vantagens
■■ A profundidade reduzida da instalação na parede (25 mm)
possibilita uma versatilidade, mesmo em paredes estreitas
■■ Colocação uniforme do revestimento do piso até a parede
■■ Limpeza simples, graças a de paredes lisas, sem zonas
mortas
■■ Design minimalista com grelha e acabamento em quatro
cores
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Reabilitação
Também pode contar com os modelos Advantix Vario para
a reabilitação. Para tal, existe uma versão com um sifão
particularmente plano. Para a calha de duche de pavimento
e de parede, a altura de construção é de apenas 70 mm.
Apesar da altura reduzida, o fecho hídrico é suficiente para
proteção contra odores. A capacidade de descarga da
calha de duche está na ordem dos 0,6 l/s, no entanto, pode
ser duplicada com a instalação de uma segunda calha
de duche. Com a descarga de parede é atingida uma capacidade de 0,5 l/s.

Calha de duche de pavimento Viega Advantix Vario

A PRIMEIRA CALHA DE DUCHE Á MEDIDA.
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Montagem simples e rápida, em apenas três etapas
(Fig. 1)

2

3

Conceito de impermeabilização segura (Fig. 2)
Uma impermeabilização durável e prática é o detalhe técnico
mais importante de um duche no pavimento. No conjunto
da calha de duche Advantix Vario estão incluídos todos os
materiais necessários para este fim, como cola especial e
tira de impermeabilização.

Grelha com altura ajustável (Fig. 3)
Com um suporte ajustável, a altura da grelha pode ser
nivelada com a altura do piso de 5 a 20 mm. Caso sejam
utilizados revestimentos, como pedras naturais, a grelha
pode ser ajustada a um máximo de 33 mm, utilizando o
respectivo kit de acessórios.

Etapa 3: Alinhar a calha de duche conectá-la ao tubo
de drenagem e fixar os pés. Pronto!

Conexão segura
Para uma calha longa em linha reta ou para as opções em
«L» ou «U» estão disponíveis peças de conexão adicionais.
As interfaces para a calha são fornecidas com um vedante
especial, que garante uma conexão permanente.

Sifão autolimpante
O escoamento livre e eficaz é alcançado pela baixa
resistência ao fluxo e pelas altas taxas de fluxo dos sifões
Advantix, que foram projetados de modo especial. Além
disso, a calha de duche Advantix Vario é extremamente
fácil de limpar: não só por seu design slim, como também
pela falta de retenção de sujidades no seu interior, já que
a grelha não tem pés de apoio.

Altura variável: a calha de duche pode ser ajustado numa altura
de construção entre 95 e 165 mm.

Extremamente plano: com o sifão especial para a reabilitação,
a altura de construção é de apenas 70 mm.

Etapa 1: Cortar a calha de duche com uma serra, usando
a guia para corte, remover as rebarbas, colocar a peça
terminal e aparafusar.
Etapa 2: Determinar a altura da instalação, encurtar
o compensador e montar o sifão e os pés ajustáveis.

Calha de duche de parede Viega Advantix Vario

PROFUNDIDADE REDUZIDA, CONDIÇÕES DE HIGIENE
IDEAIS e design moderno.
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A calha é cortada com serra de arco. Em seguida,
as alturas de colocação são determinadas,
o sifão é montado e a calha de parede alinhada.

Calha de duche de parede extra slim
A calha de duche de parede Viega Advantix Vario impressiona
com a sua incrível flexibilidade e seu design extremamente
estreito. Pode ser encurtada entre 300 e 1200 mm e, com
apenas 25 mm de profundidade de instalação na parede,
e assim, pode ser utilizado em qualquer situação de instalação. A montagem pode ser feita em paredes de alvenaria
e de gesso cartonado. Para integrar o perfil da grelha de
barra, basta um revestimento com espessura apropriada
ou uma simples placa de espuma XPS (poliestireno extrudado). A grelha de barra pode ser utilizada em zonas públicas
– na seleção da altura adequada deve-se considerar uma
espessura de 25 mm.

Também a altura de construção é variável, entre 90 e 165 mm.

Após a impermeabilização á volta da calha,
é alinhada e aparafusada a régua do mosaico.

Detalhes técnicos
O escoamento da calha de duche de parede Advantix Vario
abrange toda a superfície – uma pendente no pavimento de
1 – 2 % é suficiente. Não são necessários cortes adicionais no
mosaico. Seu formato permite o escoamento direto até a
abertura da calha – tanto no chão quanto na parede.
Montagem fácil e rápida
A montagem da calha de parede Viega Advantix Vario
é idêntica à da calha de pavimento: rápida, fácil e sem
complicações. O conjunto inclui um kit de instalação para
o mosaico, que facilita e ajuda os profissionais na hora
da montagem. Uma ferramenta de montagem facilita o

Extremamente plano: o sifão especial para a reabilitação reduz a
altura de construção para 70 mm.

Por último, é inserida a grelha de barra e colocado
o acabamento.

alinhamento da régua do mosaico e permite ajustar a abertura
da calha em exatos 20 mm, possibilitando um fluxo em
linha reta a aplicação do mosaico de forma correta e linear.
Além disso, está inlcuído uma guia de corte e uma escova
de limpeza.
Conceito de impermeabilização segura
Também na calha de duche de parede Advantix Vario a
Viega oferece um kit completo de impermeabilização. Todos
os materiais necessários estão incluídos na embalagem.
Além disso, durante a fase de colocação, as superfícies do
flange estão protegidas com uma fita adesiva e a abertura
do ralo, com um enchimento de espuma, a fim de evitar
sujidade durante a fase de instalação.
Limpeza fácil
A calha de duche de parede foi construída para uma limpeza
fácil de modo a evitar espaços mortos para sujidade ou
cabelos. Usando um pano ou uma escova de limpeza, o
interior da calha pode ser facilmente limpo. A multiferramenta também serve para ajudar a inserção de uma espiral
de limpeza.
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Calha de duche de pavimento Viega Advantix Vario

A gama:

Na embalagem da calha de duche Viega Advantix Vario estão incluídas todas as peças e
acessórios para uma instalação rápida e limpa. Para colocação em canto, para opções
especialmente longas e pisos de pedra natural com altura de até 33 mm, podem ser obtidos
kits e acessórios especiais em separado.

Calha de duche de pavimento
Advantix Vario, 300 – 1.200 mm
Modelo 4965.10,
(modelo para reabilitação 4966.10)

Grelha de barra Advantix Vario,
300 – 1.200 mm*
Modelos
4965.30 aço inoxidável mate,
4965.31 aço inoxidável polido,
4965.32 preto, 4965.33 branco

Kit de acessórios
Advantix Vario para
acabamento em pedra
natural com espessura
de 33 mm
Modelo 4965.80

Peça terminal Advantix Vario
Modelo 4965.16
(modelo para reabilitação 4966.16)

Peça de ligação
Advantix Vario
Modelo 4965.12

Peça de ligação
Advantix Vario, 90°
Modelo 4965.14
(modelo para reabilitação 4966.14)

Kit de grelha de barra Advantix Vario,
200 mm*
Modelos
4965.60 aço inoxidável mate,
4965.61 aço inoxidável polido,
4965.62 preto, 4965.63 branco

Kit de acessórios Advantix Vario
para peça terminal e de ligação
Modelo 4965.50,
de aço inoxidável mate,
polido, preto e branco

Kit de acessórios
Advantix Vario para a peça
de ligação de 90° */**
Modelo 4965.51,
de aço inoxidável mate,
polido, preto e branco

Auxiliar de limpeza
Modelo 4965.91

Rebarbador
Modelo 2043

Ferramenta de remoção
Modelo 4965.90

* Todas as grelhas e os kits de acabamento podem ser adquiridos nas versões de aço inoxidável mate, polido, preto e branco. ** Em instalação em «L» ou «U», a partir de um comprimento de mais de 120 cm, é necessária a grelha de 20 cm.

Viega Advantix Vario | 11

Calha de duche de parede Viega Advantix Vario

A gama:

Calha de duche de parede
Advantix Vario,
300 – 1.200 mm*
Modelo 4967.10,
(modelo para reabilitação 4968.10)

Grelha de barra Advantix Vario
de parede, 300 – 1.200 mm*
Modelos
4967.30 aço inoxidável mate,
4967.31 aço inoxidável polido,
4967.32 preto, 4967.33 branco

Rebarbador
Modelo 2043

Ferramenta de remoção
Modelo 4965.90

Kit de acessórios
Advantix Vario de parede*
Modelos
4967.86 aço inoxidável mate,
4967.86 aço inoxidável polido,
4967.86 preto, 4967.86 branco
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