


«�UM�BOM�DESIGN�NÃO�SIGNIFICA�
APENAS�ENCONTRAR�A�FORMA�
CORRETA,�MAS�SIM�A�FORMA�
CORRETA�NO�MOMENTO�CERTO.»

A casa de banho tornou-se num espaço residencial importante. Nela, procuramos 
descontração, bem-estar e higiene, e é também aí que arranjamos tempo para nós. 
Para que todos os momentos na sua casa de banho sejam algo especial, a Viega 
oferece uma ampla diversidade de designs. O resultado é o que pode ver neste 
folheto. Esperamos que se divirta a explorar as várias tendências para a sua nova 
casa de banho.

Achim Pohl, CEO e designer profissional da ARTEFAKT design pohl/fiegl gbr
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A nossa inspiração
Das metrópoles do design diretamente para a sua casa de banho: deixamo-nos 
inspirar regularmente por tendências mundiais para, desta forma, lhe podermos 
oferecer tanto designs atuais como mais extravagantes.

Casa de banho tendência 1: tecnicamente moderna
Para si, o melhor é apenas suficientemente bom? Gosta de formas claras, materiais
de alta qualidade e, quem sabe, até de uma conceção mais vistosa? A Visign for More 
oferece placas de acionamento exclusivas para os mais elevados requisitos.

Casa de banho tendência 2: simplesmente minimalista
Aqui, cresce junto o que junto pertence: a Viega Visign permite-lhe criar uma casa 
de banho ajustada às gerações e adaptável a qualquer momento, através de um 
design intemporal e de uma qualidade que resiste ao passar das gerações.

As casas de banho são tão versáteis quanto os seus utilizadores. É por isso que 
a Viega oferece, para cada tipo de casa de banho, placas de acionamento adequadas 
às tendências de sanitários e mosaicos atuais: das emocionais às racionais, das 
simples às extravagantes, como experiência tátil ou com acionamento sem contato.

Ao mesmo tempo, as nossas placas de acionamento de design dão resposta a todos 
os requisitos, sem o colocar perante o tormento da escolha, seja numa construção 
nova ou numa renovação.

Função higiene Sem contato InfravermelhosAcionamento pela
frente e por cima

Tecnologia LED Placa de acionamento
fotoluminescente

a partir da página 6

a partir da página 8

a partir da página 22
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A nossa inspiração

DAS�METRÓPOLES�DO��
DESIGN�DIRETAMENTE�PARA��
A�SUA�CASA�DE�BANHO.
As novas tendências de design para casas de banho seguem as tendências dos 
espaços residenciais. Por isso, durante o desenvolvimento das nossas placas  
de acionamento, deixamo-nos inspirar pelos locais mais criativos do mundo. Afinal,  
só assim é possível conseguir uma combinação perfeita entre os clássicos de  
design intemporais e os must-have em voga.

Das tendências mais discretas como o estilo nórdico, que aposta num design de 
tom sobre tom, ao estilo glamoroso e vistoso que joga com contrastes fortes.  
Ou prefere voltar à natureza com as suas cores quentes e materiais suaves? Seja 
qual for a tendência que escolher, as placas de acionamento Visign adaptam-se  
na perfeição aos seus desejos.
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Projete a sua casa de banho como um espaço residencial e deixe-se inspirar pela 
tecnologia mais moderna. Mas o material de alta qualidade, o design, a sensação 
tátil e a cor também são muito importantes, tudo deve estar perfeitamente harmo-
nizado. Inclusivamente a placa de acionamento. A Visign for More integra-se de  
forma harmoniosa em qualquer ambiente de casa de banho e proporciona a máxima 
segurança de funcionamento, descontração e um conforto inigualável. 

Discreta ou marcante?
Opte por um foco de atração chamativo ou por uma placa simples que convença 
com o seu design discreto.

Toque suave
As placas de acionamento de design da Viega proporcionam uma sensação tátil 
irresistível, convidando-o a tocar-lhes, mesmo quando não é preciso.

Dê cor à sua casa de banho
As misturadoras em cores invulgares tornaram-se, entretanto, uma característica 
de equipamento muito solicitada. É por isso que lhe disponibilizamos, para uma 
decoração da casa de banho uniforme, diversas placas de acionamento e de urinol 
em cores metálicas e especiais personalizadas.

Casa de banho 1

TECNICAMENTE�MODERNA.
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Luz como elemento de design

INTEGRE�DESTAQUES��
RADIANTES�NA�SUA��
CASA�DE�BANHO.
A iluminação é essencial na decoração da casa de banho. Pois o efeito das cores 
pode influenciar positivamente a disposição dos utilizadores da casa de banho. 
Por isso, a Viega deixa também aqui a sua marca: se assim o desejar, muitas das 
placas de acionamento eletrónicas podem ser equipadas com um aro LED que  
é acionado na área próxima (aprox. 3 m). A agradável luz funciona, assim, como luz 
de orientação e luz funcional no escuro, permanecendo, no entanto, tão discreta 
que não interfere na iluminação da casa de banho.
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Metal em cobre douradoCores metálicas e especiais por consulta

Metal antraciteMetal dourado

Vidro branco traffic

Vidro preto intenso

Madeira de carvalho decapada
A madeira é natural, a madeira é calor, a madeira proporciona qualidade de vida. 
Não só através do seu aspeto elegante e sensação tátil delicada, mas também do 
seu impacto positivo no ambiente interior.

A placa de acionamento Visign for More 200 em carvalho fumado decapado permite-
-lhe criar a combinação perfeita para paredes com textura de madeira. Ambos  
os botões do autoclismo são produzidos a partir do mesmo pedaço de madeira, 
garantindo-se assim um padrão uniforme. É por isso que cada placa de aciona-
mento é um verdadeiro exemplar único.

Mas a madeira genuína não é a única a destacar visualmente a Visign for More 200.  
As duas variantes em vidro conferem-lhe uma aparência flutuante que emana uma 
leveza e um brilho muito próprio. Novas cores como o cobre dourado e o antracite evi - 
denciam, em contrapartida, uma mensagem clara. É assim que a Visign for More 200 
se transforma numa placa de acionamento que se ajusta facilmente a todos os  
requisitos de design.

Visign for More 200

REGRESSO�À�NATUREZA.
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Aço inoxidável branco traffi  c

Aço inoxidável antracite

Aço inoxidável dourado

Aço inoxidável escovado

Cores metálicas e especiais por consulta

Design forte numa unidade de metal gravada a laser: esta é a nova placa de aciona-
mento sem contato Visign for More 201, por exemplo, em aço inoxidável escovado. 
A placa extremamente fina integra-se em qualquer design de parede de alta quali-
dade, à face dos mosaicos se assim o desejar, ou com um aro LED opcional. 
A forma abaulada para fora inclina-se para o observador enquanto os botões sobem, 
conferindo à placa um destaque tátil e ótico bem definido.

Visign for More 201

O�DESEJO�DE�LUXO.
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Metal branco traffi  c

Metal branco traffi  c/cromado

Metal dourado

Cores metálicas e especiais por consulta

A placa de acionamento Visign for More 202 revoluciona o sistema de descarga do
autoclismo. Nomeadamente, no que diz respeito ao interruptor, que substitui o 
clássico acionamento por pressão pela rotação. O design orgânico com iluminação 
LED convida ao toque e ao não-mais-soltar. O interruptor rotativo percetivelmente 
saliente dá forma a uma ousada antítese no design plano atualmente predominante, 
reforçando-a com uma possível integração à face dos mosaicos. A placa de acio-
namento eletrónico adapta-se na perfeição às arquiteturas orgânicas e às casas de 
banho patchwork em estilo retro, etno ou dos anos 70. Também no que diz respeito 
às cores, não há gostos que fiquem por satisfazer: graças à pintura individualizada, 
disponível em várias cores especiais.

Visign for More 202

UM�VERDADEIRO�DESTAQUE.
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Diz a regra que os autoclismos são redondos. Já está mais do que na hora de criar 
exceções à regra, diz a Viega. O resultado é visível e tangível: a nova placa de acio-
namento Visign for More 204 substitui os botões redondos clássicos por uma barra, 
que só tem de ser ligeiramente pressionada, uma mais comprida para um volume 
de descarga grande e uma mais curta para um volume de descarga pequeno. 

A fina barra em aço inoxidável escovado é como uma insígnia na parede, um ver-
dadeiro elemento decorativo com acionamento de descarga eletrónico, que integra 
detalhes elegantes na sua casa de banho. Se assim o desejar, também em combi-
nação com um aro de instalação com iluminação LED.

Visign for More 204

UM�EUFEMISMO�INTERESSANTE.

Aço inoxidável antracite

Aço inoxidável antracite/
aço inoxidável escovado 

Aço inoxidável douradoCores metálicas 
e especiais por consulta

Aço inoxidável polido

Aço inoxidável escovado
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Permanentemente higiénica, completamente lisa, muito fácil de limpar e com 
acionamento de descarga eletrónico. Instale o futuro na casa de banho de hoje: 
a nova placa de acionamento Visign for More 205 sensitive proporciona um con-
forto de descarga de acionamento sem contato ao mais alto nível. O aro cromado 
com o elemento em vidro preto transmite leveza pura e brilho. Para o acionamento 
de descarga, só tem de manter a mão ligeiramente afastada, à frente da função 
de descarga pretendida. Esta é visível através de uma nuvem de luz trabalhada 
a partir de uma distância de aprox. 3 m.

Desta forma, desfruta não só do máximo conforto de descarga, como também se 
mantém longe de germes e bactérias.

Visign for More 205 sensitive

ENTRE�NO�FUTURO�SEM�
TER�DE�TOCAR�NELE.

Vidro preto intenso
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Casa de banho 2

SIMPLESMENTE�
MINIMALISTA.
Viver implica mudanças. Ainda bem que a sua casa de banho se adapta e cresce 
com todos os residentes, acompanhando as necessidades de cada um: graças aos 
WC e lavatórios ajustáveis em altura, os requisitos dos miúdos e graúdos são satis-
feitos na mesma medida. Graças a um visual intemporal que não fica fora de moda. 
E à comprovada qualidade Viega, que resiste ao passar das gerações.

As placas de acionamento Visign levam o conforto de descarga moderno à casa  
de banho transgeracional, permitindo-lhe, ao mesmo tempo, atender à diversidade 
de gostos de cada uma delas.
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Um bom design vive do contraste equilibrado. Por isso, este clássico de design 
combina botões de autoclismo redondos com uma geometria de aro retangular. 
O botão para o volume de descarga grande está discretamente arqueado para fora 
(convexo) e o botão para o volume de descarga pequeno para dentro (côncavo). 
E porque este conceito é tão apreciado pelos nossos clientes, tornámos a placa de 
acionamento ainda mais agradável para si: reforçámos os contornos, melhorámos 
a sensação tátil e ajustámos a técnica. A placa extremamente fina, com uma altura 
de montagem de apenas 8 mm, deixa-se integrar em qualquer design de parede 
através de um aro de instalação, inclusivamente à face dos mosaicos, se assim 
o desejar. Descubra um clássico intemporal num novo visual.

Visign for Style 20

SIMPLESMENTE�BEM�CONSEGUIDO.

Material sintético acetinado

Material sintético cromado

Material sintético branco alpin
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Robusta, simples e elementar, é assim a Visign for Style 21. Os dois botões de 
autoclismo de largura diferente criam uma tensão visual que é compensada de forma 
harmoniosa pelas três barras com a mesma largura. O design minimalista propor-
ciona, com uma altura de montagem de apenas 8 mm, uma orientação clara, encai-
xando-se em qualquer casa de banho purista, por exemplo, no estilo Bauhaus. Para 
uma integração do design especialmente harmoniosa, também é possível 
uma montagem à face dos mosaicos.

Visign for Style 21

REBORDOS�CLAROS.
Material sintético branco alpin

Material sintético acetinado

Material sintético cromado
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Paralelamente ao clássico retângulo, as formas geométricas suaves ganham cada 
vez mais força na decoração da casa de banho: a Visign for Style 23 convence com 
os seus botões de autoclismo ovais, um arredondamento acentuado dos rebordos 
ou um aro de suporte cromado que faz lembrar o formato de um smartphone e faz 
com que a placa levite sobre a parede. Está disponível em dez cores diferentes, num 
modelo de tom sobre tom ou numa versão bicolor rica em contrastes.

Visign for Style 23

LINHAS�FINAS.

Material sintético
preto intenso

Material sintético 
dourado

Material sintético acetinado

Material sintético cromado

Acrílico preto intenso/
preto intenso mate

Material sintético branco alpin

Cores metálicas 
e especiais por consulta

Material sintético cor aço Acrílico preto intenso/
cor aço inox
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Geometria rigorosa combinada na perfeição com uma sensação tátil suave, 
a Visign for Style 24 define um ponto de destaque visual em cada casa de banho. 
Os botões verticais dispostos centralmente formam um contraponto claro no habi-
tual alinhamento horizontal dos botões. O modelo bicolor revela de forma ainda 
mais evidente o seu gosto extravagante. Com uma integração à face dos mosaicos, 
a Visign for Style 24 dá um toque final a todo o tipo de decoração da casa de banho.

Visign for Style 24

O�CENTRO�COMO�DESTAQUE.

Material sintético 
preto intenso

Material sintético 
cor aço inox

Material sintético dourado

Material sintético acetinado

Material sintético cromado

Material sintético branco alpin

Cores metálicas e especiais por consulta

Acrílico preto intenso/
preto intenso mate

Acrílico preto intenso/
cor aço inox
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Agradavelmente contraditória: a forma é tão graciosa que gostaríamos de lhe tocar. 
Mas a inteligente arquitetura da luz indica: mantenha a distância! A tinta fotolumi-
nescente absorve a luz durante o dia através de fontes de luz naturais e artificiais 
e brilha no escuro, servindo de orientação sem que seja necessário acender a luz. 
A forma e o acabamento da placa de acionamento eletrónico fazem lembrar um 
smartphone plano e os pontos de luz estruturados um moderno ecrã multimédia. 
O visual branco simples salienta o elevado grau de higiene que este destaque lhe 
permite obter na casa de banho.

Visign for Style 25 sensitive

A�ELEGÂNCIA�DO�ACIO-
NAMENTO�SEM�CONTATO.

Material sintético branco alpin





Viega Visign  |  35

Visign for More 200 e Visign for Style 23

ACIONAMENTO�DA�DESCARGA�
À�DISTÂNCIA�INTELIGENTE.�
Seja num canto, na parede oposta ou num móvel adjacente: a Visign for Style 23 
e a Visign for More 200 permitem-lhe controlar o acionamento de descarga onde 
é mais confortável para si e, ao mesmo tempo, desfrutar da máxima flexibilidade 
de conceção.

Visign for More 200: design de alta qualidade
A Visign for More 200 convence com a sua elegância discreta, em vidro branco ou 
preto intenso.

Visign for Style 23: conforto prático
A Visign for Style 23 integra-se discretamente em qualquer parede ou móvel. O botão 
oval de descarga duplo insere-se de forma harmoniosa na geometria retangular 
do aro. Os volumes de descarga pequeno e grande estão identificados por pontos 
de pressão.

Visign for Style 23
Material sintético cromado

Visign for More 200
Vidro preto intenso

Visign for More 200
Vidro branco traffi  c

Visign for Style 23
Material sintético 

branco alpin
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Função higiene
Se as condutas de água não forem utilizadas durante muito tempo, poderá ocorrer 
a formação de bactérias na água. Para evitar precisamente este problema, todas  
as placas eletrónicas com a função Higiene acionam, se assim o desejar, a descarga 
do autoclismo em intervalos de tempo e em volumes definidos individualmente. 
Desta forma, terá sempre a certeza de que a água que sai da conduta está limpa.

Abertura de inserção para pastilhas de limpeza
Frescura permanente: a abertura de inserção Viega compatível com todas as placas 
de acionamento para WC apresentadas neste folheto garante uma frescura perma-
nente sem os blocos sanitários pouco atraentes à vista. Basta abrir a placa de  
acionamento e deitar a pastilha de limpeza lá para dentro. Esta dissolve-se sem 
deixar quaisquer resíduos.

Aro LED
Destaque inteligente: muitas das placas de acionamento eletrónicas podem ser 
equipadas com um componente adicional que proporciona uma luz ambiente agra-
dável, um auxiliar de orientação no escuro. É especialmente recomendado para  
a Visign for More 201 e Visign for More 204.

Montagem à face dos mosaicos
Uma vantagem clara: muitas placas de acionamento e de urinol Visign são adequadas 
para a montagem à face dos mosaicos. Obtém-se, assim, uma unidade harmoniosa 
que combina forma e função, superfície e placa.

Acionamento sem contato
Ambas as placas de acionamento Visign for More 205 sensitive e Visign for Style 25 
sensitive garantem a máxima higiene sem marcas deixadas pelos dedos. A super-
fície plana é muito fácil de limpar.

Compatibilidade plena
Todas as placas de acionamento Viega são compatíveis com todos os autoclismos 
Prevista. Tal significa que elas podem ser substituídas facilmente a qualquer momen-
to, caso o seu gosto ou o estilo da sua casa de banho sofram alterações. E também 
pode ficar descansado no que diz respeito ao desgaste: cada placa foi testada 
para uma durabilidade de pelo menos 25 anos.

Design personalizado
Com as nossas placas de acionamento de design, pode projetar a sua casa de banho 
de forma tão única quanto desejar. Por consulta, teremos todo o gosto em fornecer-lhe 
todas as informações sobre as cores e acabamentos individuais disponíveis.

As placas de acionamento Visign convencem não só com as suas superfícies  
individuais, mas também, e sobretudo, com a tecnologia inteligente que se esconde 
por trás delas.

Soluções pormenorizadas inteligentes para a sua casa de banho

AGORA�INTEGRADAS�DE�SÉRIE:��
A�SUA�LIGAÇÃO�AO�FUTURO.
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Placas de acionamento de urinol

O�COMPLEMENTO�DE��
DESIGN�PERFEITO�PARA��
A�SUA�CASA�DE�BANHO.
Um aspeto importante na conceção de uma casa de banho é um design harmoni-
zado. Por isso, a Viega disponibiliza-lhe as placas de acionamento do urinol que 
combinam na perfeição com o seu autoclismo. Naturalmente, também não existem 
aqui quaisquer limites aos seus requisitos de design. Inclusivamente na cor:  
por consulta, também pode receber as suas placas de acionamento com uma pintura 
personalizada ou com acabamento metálico.

Visign for More 200 IR
Vidro preto intenso

Visign for Style 23
Material sintético  

branco alpin

Visign for Style 21
Material sintético branco alpin

Outras cores:
cromado e acetinado

Outras cores:
cromado e acetinado

Outras cores:
cromado, acetinado, cor aço inox, pre-
to intenso, acrílico preto intenso/cor 
aço inox, acrílico preto intenso/preto 
intenso mate

Outras cores:
vidro branco traffic, vidro pret intenso, 
material sintético branco alpin, material 
sintético cor aço inox, material sintético 
cromado, madeira de carvalho decapada

Visign for Style 20
Material sintético branco alpin
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Agora é a sua vez

CRIE�A�SUA�CASA�DE��
BANHO�PERFEITA.
O configurador de placas de acionamento da Viega permite-lhe encontrar em 
poucos passos a placa de acionamento perfeita para a decoração da sua casa  
de banho. Através dos diversos filtros, pode escolher, em primeiro lugar, uma das 
várias placas de acionamento de WC e do urinol e, depois, o elemento de encastrar 
adequado. Também a situação de montagem pode ser personalizada: desde as  
paredes monocromáticas à fotografia da sua casa de banho personalizada, projete  
a sua casa de banho ao seu gosto.

Descubra como tudo combina da melhor forma: com o configurador Visign, em  
viega.com/Prevista/Flushplate-configurator
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. Viega CE GmbH & Co. KG 

Viega Platz 1 
57439 Attendorn 
Alemanha

Telefone +49 (0) 2722 61-1299 
 
viega.com

O seu contato local: 
Alberto Fonseca 
Telefone +351 966 940 289 
alberto.fonseca@viega.pt 
viega.pt

Henrique Nobre 
Telefone +351 961 386 931 
henrique.nobre@viega.pt

viega.pt


