
P
T 

4/
21

 · 
Li

st
a 

pa
ra

 o
s 

Té
cn

ic
os

 P
ro

fis
si

on
ai

s 
a 

pa
rt

ir 
de

 J
un

ho
 2

02
1 

· R
es

er
va

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
a 

al
te

ra
çõ

es
 té

cn
ic

as
.

Viegaswift, Steptec,  Viega  Eco  Plus, 
 Viega  Mono, placas de acionamento e 
acessórios

Técnica de estruturas e 
autoclismos de encastrar
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Sistemas de instalação de estruturas de encastrar para a 
construção convencional/em gesso cartonado (parede de 
gesso) Componentes para o acionamento de descarga de 
sanita e urinol. Placas de exposição para acionamento de 
descarga de sanita e urinol. Peças sobresselentes para 
tecnologia de estruturas de encastrar/técnica de descarga.

Sistema de instalação de estruturas de encastrar para a 
construção em gesso cartonado (parede ligeira).
Possibilidade de uma montagem adequada para mobilidade 
reduzida.
Blocos sanitários prontos a montar para construções de 
estrutura de encastrar com altura parcial e total.
Fixação da estrutura de encastrar com calha de montagem ou 
montagem em estruturas de parede existentes no local.

Elementos de encastrar para:
Sanita, bidé, lavatório, pia, urinol

O revestimento ocorre com:
Placas de gesso cartonado impregnadas e com proteção 
contra incêndios (GKFI), placas de revestimento em silicato de 
cálcio Aqua para áreas altamente húmidas (Aqua-KS), placas 
de revestimento convencionais

Sistema de instalação de estruturas de encastrar flexível 
para a construção em gesso cartonado (parede ligeira).
Possibilidade de uma montagem adequada para mobilidade 
reduzida.
Módulos sanitários prontos a montar e suportes de válvula para 
construções de estrutura de encastrar com altura parcial e total, 
assim como construções isoladas.
Fixação com calhas de montagem abertas  (40x40  mm) e 
conectores de calhas para ligações de  45° e  90°.
Calhas de montagem e conectores de calhas em aço 
galvanizado.

Módulos sanitários em aço galvanizado, inclusive material 
de fixação e ligação para todas as variantes de louça 
convencionais para:
Sanita, bidé, lavatório, pia, urinol, caixas de encastrar, suportes 
de torneira

O revestimento ocorre com:
Placas de gesso cartonado impregnadas e com proteção 
contra incêndios (GKFI) de apenas 12,5  mm, placas de 
revestimento em silicato de cálcio Aqua (Aqua-KS) para áreas 
altamente húmidas, placas de revestimento MuroLive!, placas 
de revestimento convencionais

Sistema de instalação de estruturas de encastrar para a 
construção em gesso cartonado (parede ligeira).
Possibilidade de uma montagem adequada para mobilidade 
reduzida.
Estruturas de encastrar prontos a montar para construções de 
estrutura de encastrar com altura parcial e total e gradualmente 
ajustáveis em altura e profundidade.
Fixação da estrutura de encastrar com calha de montagem ou 
montagem em estruturas de parede existentes no local.
Pés de apoio adequados para perfis em C de 50  mm e 75  mm.

Estruturas de encastrar em estruturas de aço com 
revestimento pulverizado  (30x30  mm), inclusive material de 
ligação e dispositivo auxiliar de nivelamento para todas as 
variantes de louça convencionais para:
Sanita, bidé, lavatório, pia, urinol, fixação, suportes de torneira

Também disponível para entrega como estruturas de canto 
para:
Sanita, bidé, lavatório, urinol

Também disponível para entrega como elementos 
ajustáveis em altura para:
Sanita, lavatório

O revestimento ocorre com:
Placas de gesso cartonado impregnadas e com proteção 
contra incêndios (GKFI) de apenas 12,5  mm, placas de 
revestimento em silicato de cálcio Aqua (Aqua-KS) para áreas 
altamente húmidas, placas de revestimento convencionais

Estrutura de encastrar para a construção em alvenaria 
(parede maciça).
Estrutura de encastrar para construções de estrutura de 
encastrar com altura parcial e total.
Fixação dos blocos sanitários através de isolamento por 
paredes.
A caixa resistente em poliestireno expandido (EPS) como base 
de reboco, torna-se desnecessário o enchimento da área 
interior com argamassa.
Reentrâncias integradas para uma ligação segura à alvenaria.
Possibilidade de montagem em série com calha de montagem.

Estrutura de encastrar sanitários para:
Sanita, bidé, lavatório, urinol

Nota
A utilização do sistema em outras áreas de aplicação e fluidos 
diferentes dos descritos, deve ser acordada com a Viega! 
Carga: sanita e bidé 400  kg, lavatório e urinol 150  kg, 
puxadores e pegas 100  kg! Cumpre os requisitos gerais 
relativamente a proteção contra incêndio e acústica! Pode obter 
informações detalhadas relativas a proteção contra incêndio e 
proteção acústica na página da internet Viega ou junto do seu 
parceiro de contacto Viega! Nas variantes em vidro das placas 
de acionamento para WC e urinol da Viega é utilizado 
exclusivamente vidro temperado. É possível a conversão de 
tipos de acionamento mecânicos para variantes de  modelo  ele-
trónicas. O seu parceiro de contacto da Viega está à sua 
disposição para ajudar na seleção dos conjuntos de adaptação 
adequados.

Configurador placas de acionamento
Aplicação web para determinação simples e rápida e 
visualização da placa de acionamento adequada para a 
conceção da casa de banho.

Salvo alterações e incorreções!
As atuais medidas Z e de instalação, bem como mais 
informações técnicas podem ser consultadas no site da Viega e 
verificados antes da compra, durante o planeamento, 
construção e utilização. Nossos produtos são continuamente 
otimizados.

Esta descrição do produto contém informações importantes 
sobre a seleção do produto e do sistema, instalação e 
comissionamento, bem como sobre o uso pretendido e, se 
necessário, sobre as medidas de manutenção. Estas 
informações sobre produtos, suas propriedades e técnicas de 
aplicação são baseadas nos padrões atualmente aplicáveis   na 
Europa (por exemplo, EN) e / ou na Alemanha (por exemplo, 
 DIN  / DVGW). Algumas passagens no texto podem referir-se a 
regulamentos técnicos na Europa / Alemanha. Elas devem ser 
aplicadas como recomendações para outros países, a menos 
que haja requisitos nacionais correspondentes. As leis, 
padrões, regulamentos, normas e outros regulamentos técnicos 
relevantes nacionais têm prioridade sobre as diretivas alemãs / 
europeias desta descrição do produto: As informações 
apresentadas aqui não são vinculativas para outros países e 
áreas e devem ser entendidas como suporte.
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Código GTIN (Global Trade Item number, antigo EAN) 
O código GTIN é composto pelo número constante do 
fabricante 4015211 e pelo número do artigo de seis dígitos, 
como neste exemplo  305  611. A alteração dos últimos seis 
dígitos pelo número do artigo, completa o código GTIN.

Auxiliar de cálcula sem compromisso:
Viega vende somente a grossista/armazenista especiali-
zado. Qualquer grossista/armazenista contém as próprias 
condições de venda e sistemas de desconto, no qual não 
temos qualquer influência. Este auxiliar de cálculo contém 
somente estimativas de possíveis preços PVP, nos quais 
não temos qualquer influência. Este auxiliar de cálculo 
serve para o projetista apurar o custo dos sistemas da 
Viega na fase de projeto. Cada preço de venda será esta-
blecido e negociado através do grossista/armazenista, o 
qual pode deferir muito da nossa estimativa. A nossa esti-
mativa de preços são sem I.V.A.

T10
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Calha de montagem    Prevista  Dry  Plus
 - para construção de estrutura de encastrar e de parede divisória a meia altura ou à altura do 
espaço

 - aço galvanizado
 - orifício oblongo prensado sucessivo a cada 30  cm para montagem na parede, no pavimento ou 
no teto

 modelo  8401

L H P UE artigo GD €
5000 40 40 4 471 781  75 38,30

H =  H (altura)
P =  prof

T2 STEPTEC
COMPONENTES

Pacote completo    Prevista  Dry  Plus
 - para criação de uma construção de parede divisória ou de construção de estrutura de encastrar 
de meia altura ou à altura do espaço

equipamento
Conetor Steptec em aço galvanizado para conexão de calha de montagem em ligações de  45° 
ou  90°, material de fixação para a montagem na parede, no pavimento ou no teto das calhas de 
montagem, material de compensação para paredes desniveladas, parafusos (autoroscantes) para 
placa de revestimento de gesso cartonado
aviso
Tamanho do pacote completo referente à superfície a revestir!
 modelo  8400

A [m²] UE artigo GD €
1 114 471 545  75 50,29
3 54 471 750  75 122,82
5 54 471 767  75 178,55
10 45 471 774  75 307,35

Estrutura de sanita  Steptec
 - para placas de acionamento Visign
 - aço galvanizado
 - acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla, altura da louça ajustável, para 
mobilidade condicionada

equipamento
Autoclismo de encastrar 2H, curva de ligação da sanita DN90 em PP, peça de transição excêntrica 
DN90/100 em PP, conjunto de ligação à sanita, material de fixação para módulo e cerâmica 
sanitária, parafusos (autoroscantes) para placa de revestimento de gesso cartonado
equipamento do autoclismo
Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, 
conjunto de válvula de descarga
dados técnicos
descarga pequena cerca 3 l
desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
descarga completa cerca 6 l
desc. gr. ajustável cerca 6–9 l
aviso
Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!
Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e 
de urinol!
**apenas para uma altura de construção de 1130  mm
 modelo  8461.3

AC UE artigo GD €
980 1/12 656 119*1 75 248,22

1110–1130 1/12 656 102 2 75 248,22
1) Dependendo da louça sanitária de sanita, o tampo da sanita aberto pode cobrir parcialmente a 
placa de acionamento, na utilização das placas de acionamento  Visign  for  More  sensitive isto 
provoca o acionamento inadvertido da descarga!
2) equipado com estrangulador do caudal de descarga  modelo  8310.93 (a partir série I. trimestre 
de 2017)
* =  entrega apenas a partir do stock existente 

T2 STEPTEC
MÓDULOS
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Estrutura de sanita  Steptec
 - para placas de acionamento Visign
 - aço galvanizado
 - acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

equipamento
Autoclismo de encastrar 2L, curva de ligação da sanita DN90 (ajustável em profundidade) em PP, 
peça de transição excêntrica DN90/100 em PP, conjunto de ligação à sanita, material de fixação 
para módulo e cerâmica sanitária, parafusos (autoroscantes) para placa de revestimento de gesso 
cartonado
equipamento do autoclismo
Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, 
conjunto de válvula de descarga
dados técnicos
descarga pequena cerca 3 l
desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
descarga completa cerca 6 l
desc. gr. ajustável cerca 6–9 l
aviso
Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!
Dependendo da louça sanitária de sanita, o tampo da sanita aberto pode cobrir parcialmente a 
placa de acionamento no caso de acionamento pela frente!
No caso de cerâmicas da sanita com um alcance inferior a 500  mm, como p. ex.: V & B Viala 
765310, Viala 765210, Renova-Comprimo 204550 da Keramag, Joly 203060, não é possível excluir 
o fecho da tampa, pelo que nestes casos se deve utilizar por norma um acionamento de topo!
Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e 
de urinol!
 modelo  8430.3

AC UE artigo GD €
840 1/12 718 954* 75 314,17

* =  entrega apenas a partir do stock existente 

Estrutura de bidé  Steptec
 - para bidé suspenso
 - aço galvanizado

equipamento
Suportes com isolamento acústico e ajustáveis em altura para joelhos com pater Viega, curva de 
descarga DN40/50 ajustável em altura, emboque em borracha DN40/30, flange de impermeabiliza-
ção, material de fixação para módulo e cerâmica sanitária
 modelo  8467.3

B UE artigo GD €
430 1 656 140* 75 227,99

B =  B (largura)
* =  entrega apenas a partir do stock existente 

Módulo de lavatório
 - para lavatório com torneira de um furo
 - aço galvanizado

equipamento
Fixação ajustável em altura e com isolamento acústico para joelhos com pater Viega, curva de 
descarga DN40/50, emboque em borracha DN40/30, flange de impermeabilização, material de 
fixação para módulo e cerâmica sanitária
 modelo  8055.4

B UE artigo GD €
430 1/40 562 618  75 89,29

B =  B (largura)
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Módulo de urinol
 - para urinol com sistema de descarga de encastrar, fixação do conjunto de equipamento Visign 
(acionamento da descarga manual e eletrónico)

 - aço galvanizado
equipamento
Conjunto de encastrar do sistema de descarga de urinol com isolamento acústico, ligação de 
misturadora Rp½, curva de descarga DN50, conjunto de ligação do urinol, flange de impermeabili-
zação autocolante, material de fixação para módulo e cerâmica sanitária
aviso
Altura máxima da entrada do urinol a partir do parte superior do piso acabado na estrutura de 
base AC 1130=880  mm, com AC 1370=1120  mm!
Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e 
de urinol!
 modelo  8128.33

B P UE artigo GD €
430 115 1/20 656 058  75 264,40

B =  B (largura)
P =  prof

Módulo de urinol
acionamento do sifão por sensor
 - para urinol com sistema de descarga de encastrar
 - só em combinação com conjunto de equipamento  acionamento do sifão por sensor 
 modelo  8352.2

 - aço galvanizado
equipamento
Conjunto de encastrar do sistema de descarga de urinol com isolamento acústico, tampão de 
enxaguamento, corte, ligação de misturadora Rp½, conjunto de ligação do urinol, curva de 
descarga DN50, flange de impermeabilização autocolante, material de fixação para módulo e 
cerâmica sanitária
aviso
Altura máxima da entrada do urinol a partir do parte superior do piso acabado na estrutura de 
base AC 1130=1070  mm, com AC 1300=1240  mm!
 modelo  8121.4

B P UE artigo GD €
430 125 1 735 722* 75 391,82

B =  B (largura)
P =  prof
* =  entrega apenas a partir do stock existente 

Módulo de urinol
 - aço galvanizado
 - para fluxómetro à vista

equipamento
Fixação com isolamento acústico para joelhos com pater Viega, curva de descarga DN50, flange 
de impermeabilização autocolante, material de fixação para módulo e cerâmica sanitária
aviso
Altura máxima da entrada do urinol a partir do parte superior do piso acabado na estrutura de 
base AC 1130=1070  mm, com AC 1370=1310  mm!
 modelo  8119.3

B UE artigo GD €
430 1 655 983* 75 132,27

B =  B (largura)
* =  entrega apenas a partir do stock existente 
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Placa de contraplacado
 - para equipamento sanitário
 - resistente à água

aviso
No sistema Steptec também possível para fixação de pegas rebatíveis de apoio e assentos de 
duche!
 modelo  8096

B H P UE artigo GD €
280 507 30 1/4 285 319  75 35,09

B =  B (largura)
H =  H (altura)
P =  prof

T2 STEPTEC
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

Conector de calhas    Prevista  Dry  Plus
 - para ligação de calha de montagem em ligações de  45° ou  90°
 - adequado para calha de montagem    Prevista  Dry  Plus  modelo  8401
 - aço galvanizado
 - completamente pré-montado

equipamento
Rosca M10 para fixar braçadeiras para tubos ou para o ajuste da profundidade na construção de 
parede com haste roscada convencional
 modelo  8410

UE artigo GD €
 10 471 798  75 3,52

T2 STEPTEC
ACESSÓRIOS

PM UE artigo GD €
80–145 5 747 237  75 11,55

PM =  profundidade de montagem

Conetor paralelo    Prevista  Dry  Plus
 - adequado para calha de 
montagem    Prevista  Dry  Plus 
 modelo  8401

 - aço galvanizado
 modelo  8414

Joelho  90°    Prevista  Dry  Plus
 - para transporte de estruturas de encastrar pré-fabricadas, ligação de calha de montagem a  90°
 - adequado para calha de montagem    Prevista  Dry  Plus  modelo  8401
 - aço galvanizado

equipamento
2 porcas ranhuradas
 modelo  8415.1

L1 L2 UE artigo GD €
62 62 10 765 989  75 15,89

L1 =  L1 (comprimento)
L2 =  L2 (comprimento)

UE artigo GD €
 10 494 179  75 3,79

Peça ranhurada    Prevista  Dry  Plus
 - para fixação dos módulos e dos 
suportes de torneira

 - adequado para calha de 
montagem    Prevista  Dry  Plus 
 modelo  8401

 - aço galvanizado
 modelo  8437.90
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Conjunto de montagem    Prevista  Dry  Plus
 - para montagem na parede, no pavimento ou no teto das calhas de montagem

equipamento
Material de fixação, 10 parafusos com união, 10 buchas, material de compensação para calha de 
montagem
 modelo  8409

L M UE artigo GD €
70 8 1 611 347  75 12,64

L1 L2 UE artigo GD €
50 75 5 485 061  75 7,90
50 140 5 726 300  75 13,79

L1 =  L1 (comprimento)
L2 =  L2 (comprimento)

Esquadro de montagem  
  Prevista  Dry  Plus
 - para ligação à parede e pavimento 
da parede pré-fabricada

 - aço galvanizado
 modelo  8415

Articulação de montagem    Prevista  Dry  Plus
 - para ajuste progressivo do ângulo de 0–180°, fixação do calha de montagem na inclinação do 
teto

 - adequado para conector de calhas    Prevista  Dry  Plus  modelo  8410
 - aço galvanizado

 modelo  8411

UE artigo GD €
 10 471 804  75 15,17
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Estrutura de sanita   Viega  Eco  Plus
 - para placas de acionamento Visign
 - para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação  
  Prevista  Dry  modelo  8173

 - acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla, altura da louça ajustável, para 
mobilidade condicionada

equipamento
Aro em aço com revestimento pulverizado, autoclismo de encastrar 2H, curva de ligação da sanita 
DN90 (ajustável em profundidade) em PP, peça de transição excêntrica DN90/100 em PP, conjunto 
de ligação à sanita, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, 
parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, Ø  do furo 11  mm para 
fixação em construção autoportante de madeira ou colocação de um elemento de fixação para a 
pega rebatível de apoio ( modelo  8169.2), dispositivo auxiliar de nivelamento
equipamento do autoclismo
Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, 
conjunto de válvula de descarga
dados técnicos
descarga pequena cerca 3 l
desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
descarga completa cerca 6 l
desc. gr. ajustável cerca 6–9 l
aviso
Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!
Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e 
de urinol!
**apenas para uma altura de construção de 1130  mm
 modelo  8161.2

AC UE artigo GD €
1130 1/12 606 664 1 65 258,70

1) equipado com estrangulador do caudal de descarga  modelo  8310.93 (a partir série I. trimestre 
de 2017)

T3  VIEGA  ECO  PLUS
ESTRUTURAS DE SANITA

Estrutura de sanita   Viega  Eco  Plus
 - para placas de acionamento Visign
 - para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação  
  Prevista  Dry  modelo  8173

 - acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla
equipamento
Aro em aço com revestimento pulverizado, autoclismo de encastrar 2L, curva de ligação da sanita 
DN90 (ajustável em profundidade) em PP, peça de transição excêntrica DN90/100 em PP, conjunto 
de ligação à sanita, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, 
parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, Ø  do furo 11  mm para 
fixação em construção autoportante de madeira, dispositivo auxiliar de nivelamento
equipamento do autoclismo
Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, 
conjunto de válvula de descarga
dados técnicos
descarga pequena cerca 3 l
desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
descarga completa cerca 6 l
desc. gr. ajustável cerca 6–9 l
aviso
Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!
Dependendo da louça sanitária de sanita, o tampo da sanita aberto pode cobrir parcialmente a 
placa de acionamento no caso de acionamento pela frente!
No caso de cerâmicas da sanita com um alcance inferior a 500  mm, como p. ex.: V & B Viala 
765310, Viala 765210, Renova-Comprimo 204550 da Keramag, Joly 203060, não é possível excluir 
o fecho da tampa, pelo que nestes casos se deve utilizar por norma um acionamento de topo!
Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e 
de urinol!
 modelo  8130.2

AC UE artigo GD €
830 1/12 718 336  65 446,70



10

Estrutura de sanita   Viega  Eco  Plus
 - para placas de acionamento Visign
 - para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação  
  Prevista  Dry  modelo  8173

 - acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla
equipamento
Aro em aço com revestimento pulverizado, autoclismo de encastrar 1F  (8  cm), curva de ligação da 
sanita DN90 em PE, conjunto de ligação à sanita, material de fixação para estrutura (ao pavimento) 
e cerâmica sanitária, parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, 
Ø  do furo 11  mm para fixação em construção autoportante de madeira ou colocação de um 
elemento de fixação para a pega rebatível de apoio ( modelo  8169.2), dispositivo auxiliar de 
nivelamento
equipamento do autoclismo
Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, 
conjunto de válvula de descarga
dados técnicos
descarga pequena cerca 3 l
desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
descarga completa cerca 6 l
desc. gr. ajustável cerca 6–9 l
aviso
Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!
Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e 
de urinol!
 modelo  8108.1

AC UE artigo GD €
1130 1/10 664 077  65 348,29

Estrutura de sanita   Viega  Eco  Plus
com regulação da descarga grande aprox. 4,5 l
 - para placas de acionamento Visign
 - para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação  
  Prevista  Dry  modelo  8173

 - acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla, altura da louça ajustável, para 
mobilidade condicionada

equipamento
Aro em aço com revestimento pulverizado, autoclismo de encastrar 2H, curva de ligação da sanita 
DN90 (ajustável em profundidade) em PP, peça de transição excêntrica DN90/100 em PP, conjunto 
de ligação à sanita, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, 
parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, Ø  do furo 11  mm para 
fixação em construção autoportante de madeira ou colocação de um elemento de fixação para a 
pega rebatível de apoio ( modelo  8169.2), dispositivo auxiliar de nivelamento
equipamento do autoclismo
Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, 
conjunto de válvula de descarga
dados técnicos
descarga pequena cerca 3 l
desc. peq. ajustável cerca 2,5–3 l
descarga completa cerca 4,5 l
desc. gr. ajustável cerca 4,5–6 l
aviso
Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!
Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e 
de urinol!
 modelo  8161.45

AC UE artigo GD €
1130 1/12 686 154  65 355,47
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Estrutura de sanita   Viega  Eco  Plus
para assento para WC com duche Duravit (SensoWash)
 - para placas de acionamento Visign
 - para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação  
  Prevista  Dry  modelo  8173

 - acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla, altura da louça ajustável, para 
mobilidade condicionada

equipamento
Aro em aço com revestimento pulverizado, autoclismo de encastrar 2H, curva de ligação da sanita 
DN90 (ajustável em profundidade) em PP, peça de transição excêntrica DN90/100 em PP, conjunto 
de ligação à sanita, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, 
parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, Ø  do furo 11  mm para 
fixação em construção autoportante de madeira ou colocação de um elemento de fixação para a 
pega rebatível de apoio ( modelo  8169.2), dispositivo auxiliar de nivelamento
equipamento do autoclismo
Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, 
conjunto de válvula de descarga, estrangulador do caudal de descarga  modelo  8310.93 (a partir 
série III. trimestre de 2017)
dados técnicos
descarga pequena cerca 3 l
desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
descarga completa cerca 6 l
desc. gr. ajustável cerca 6–9 l
aviso
Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!
Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e 
de urinol!
 modelo  8161.95

AC UE artigo GD €
1130 1/12 699 451  65 404,87
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Listagem da compatibilidade dos Wc´s em cerâmica com estruturas ajustávis individualmente em altura modelo 8161.22

Série N° de artigo/
 modelo

Duravit
Architec 254609 x
Darling New 254409 x
Darling New 254509 x
Darling New 254909 x
Darling New 255709 x
D-Code 18409 x
D-Code 221009 x
D-Code 221109 x
D-Code 253509 x
DuraStyle 254109 x
DuraStyle 256209 x
DuraStyle 253609 x
DuraStyle 253639 x
DuraStyle 253709 x
DuraStyle 253809 x
DuraStyle 253909 x
DuraStyle 254009 x
DuraStyle 254209 x
DuraStyle 255109 x
DuraStyle 255209 x
DuraStyle 255909 x
DuraPlus 19209 x
DuraPlus 20609 x
DuraPlus 254709 x
DuraPlus 22809 -
Esplanada 255309 -
Esplanada 255409 -
Happy D.2 222109 x
Happy D.2 222209 x
Happy D.2 255009 x
ME 252809 x
ME 252909 x
PuraVida 221909 -
P3 Comforts 256109 x
Starck 1 21009 x
Starck 2 253309 x
Starck 2 253409 x
Starck 2 253439 x
Starck 3 220009 -
Starck 3 220109 -
Starck 3 220209 -
Starck 3 220309 -
Starck 3 220609 -
Starck 3 221509 -
Starck 3 222509 -
Starck 3 222609 -
Starck 3 222709 -
Starck 3  252709 -
Starck 3 252709 -
Vero 221709 x
Vero 221739 x
2nd Floor 222009 -
1930 Serie 18209 x

Ideal Standard
Calla K 3053 01 x
Connect E 8017 01 x
Connect  E 8018 01 x
Connect E 8232 01 x
Connect E 8174 01 x
Connect_Freedom E 8194 01 -
Connect_Freedom E 6076 01 -
Connect_Freedom E 6075 01 -

Série N° de artigo/
 modelo

Connect Space E 1217 01 x
Contour 21 V 3404 01 -
Contour 21 S 3070 01 x
Contour 21 S 3069 01 -
Contour 21 S 3111 01 -
Dea T 3316 01 x
Dea T 3290 01 x
Dea AquaBlade T 3486 01 x
Eurovit V 3906 01 -
Eurovit V 3403 01 -
Mia J 4521 01 x
Mia J 5047 01 x
Moments K 3113 01 -
San ReMo R 3401 01 -
San ReMo R 3493 01 -
San ReMo R 3404 01 -
Soft Mood T 3256 01 x
Soft Mood T 3226 01 x
Strada J 4521 01 x
Tonic K 3157 01 x
Tonic || K 3163 01 x
Tonic II Aqua Blade K 3158 01 x
Ventuno T 3164 01 x
Washpoint R 3427 01 x

Keramag
Dejuna 208530 x
Flow 207900 x
Flow 300 207950 x
Icon 204000 x
Icon  204060 x
Icon xs 204030 x
Icon xs Rimfree 204070 x
it! 201900 x
it!  201950 x
Joly 203060 x
myday 201400 -
myday 201460 -
Preciosa || 203200 x
Renova Nr1 203040 x
Renova Nr1  203140 x
Renova Nr1  203045 x
Renova Nr1 203050 x
Renova Nr1 Comfort 208570 x
Renova Nr1 Comfort 208520 x
Renova Nr1 Plan 202150 x
Renova Nr1 Plan  202170 x
Renova Nr1 Plan 202160 x
Renova Nr1 Comprimo 203245 x
Renova Nr1 Comprimo 206145 x
Smyle 205560 x
Vitalis 201500 -
Xeno 206250 x
Xeno² 207050 -
4U  203430 x
4U 203450 x
4U  203460 x

Villeroy & Boch
Amadea 7C96 B0 XX x
Architectura 5685R0 x
Architectura 5684R0 x
Architectura 5685 10 XX x
Aveo 6612 10 XX -

Série N° de artigo/
 modelo

Hommage 6661 B0 XX -
Joyce 5607 R0 XX -
La Belle 5627 10 XX -
Lifetime 5672 10 XX -
Memento 5628 10 XX -
My Nature 5610 10 XX -
Omnia 5684 10 XX x
Omnia pro 7615 10 XX x
Omnia Classic 766710 -
Omnia Classic 762210 -
Omnia Classic 768210 -
O.novo 4601R0 -
O.novo 566210 -
O.novo 5660R0 -
O.novo 568810 -
O.novo 5660 10 XX x
Pure stone 5670 10 XX x
Sentique 5622 10 XX -
Subway  6600 10 XX x
Subway 660310 -
Subway 660410 x
Subway 2.0 4609R0 x
Subway 2.0 5614R0 -
Subway 2.0 560010 -
Subway 2.0 (ViClean) 5614R4 -
Venticello 4611R0 -

- Incompatível         x Compatível    
Existe a possibilidade de aplicar outros WC´s em cerâmica, contate por favor um dos nossos colaboradores.
As informações de produto são do fabricante.
Não assumimos qualquer responsabilidade a cerca da integralidade, exatião ou correção.
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Estrutura de lavatório   Viega  Eco  Plus
 - para lavatório com torneira de um furo
 - para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação  
  Prevista  Dry  modelo  8173

equipamento
Aro em aço com revestimento pulverizado, fixação ajustável em altura e com isolamento acústico 
para joelhos com pater Viega, curva de descarga DN40/50, emboque em borracha DN40/30, 
material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, parafusos (autoroscantes) 
para fixação em parede autoportante metálica, Ø  do furo 11  mm para fixação em construção 
autoportante de madeira ou colocação de um elemento de fixação para a pega rebatível de apoio 
( modelo  8169), dispositivo auxiliar de nivelamento
aviso
* A profundidade de montagem de 75  mm é alcançada com a ligação de águas residuais vertical e 
curva de descarga  modelo  8113.21!
 modelo  8164

AC UE artigo GD €
1130 1/10 641 023* 65 155,07

* =  entrega apenas a partir do stock existente 

T3  VIEGA  ECO  PLUS
ESTRUTURAS DE LAVATÓRIO

Curva de descarga  90°
 - latão cromado

aviso
A aplicar em louça sanitária de lavatórios com uma distância de  130-150  mm do meio da fixação 
do lavatório e o canto inferior da descarga!
 modelo  8064.90

G L UE artigo GD €
1¼ 300 1 743 208  65 24,42
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Listagem da compatibilidade dos lavatórios em cerâmica com estruturas 
ajustávis individualmente em altura modelo 81614.21

A cerâmica tem de cumprir os seguintes critérius:
1. Largura de furação da fi xação do lavatório: 280 mm
2. Largura da cerâmica: 500 mm - 700 mm
3. Altura da válvula: 50 mm 

Versões da descarga:
A – Curva de descarga e tubo de descarga incluído no 
 fornecimento
B – Ligação direta da curva de descarga
 (acessório: curva de descarga, n° de artigo 743 208)
C – Ligação da descarga com tubo de descarga 120 mm
 (acessório: tubo de descarga 120 mm, n° de artigo 670 856)

Fabricante Série N° de modelo/
N° de artigo

Peso da
cerâmica

Versão da descarga Aplicável

V
ill

er
o

y 
&

 B
o

ch

Aveo new 413070 19,25 A x

Hommage 710165 22,90 - -

Joyce 410560 15,32 B x

La Belle 612671 23,10 - -

Lifetime 517460 17,05 A x

517470 20,45 A x

Memento 513350 17,00 A x

513360 18,30 A x

Omnia Architectura 517555 16,96 A x

517755 14,85 A o

517860 20,25 A x

517760 22,16 - -

517565 22,60 - -

517867 20,85 B x

517862 20,25 A x

517570 25,25 - -

Omnia classic 712250 13,17 B o

O.novo 711900 12,53 B o

516055 15,13 A x

516060 17,01 A x

516065 18,42 A x

Pure Stone 517061 18,93 A x

Sentique 514360 18,60 A x

514365 19,65 A x

Subway 2.0 711355 15,88 A x

711360 19,00 A x

711365 21,50 - -

Subway 2.0 oval 711455 15,88 A x

711460 17,94 A x

711465 19,56 A x

Venticello 412460 17,45 B x

412465 19,60 B x

K
er

am
ag

4U 223460 17,50 B x

123470 23,00 - -

223465 19,00 B x

myDay 125460 15,80 A x

125465 17,80 C x

Preciosa 253220 20,60 B x

253230 20,60 B x

253240 20,70 B x
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Fabricante Série N° de modelo/
N° de artigo

Peso da
cerâmica

Versão da descarga Aplicável
K

er
am

ag

Preciosa II 123260 17,00 A x

Renova Nr. 1 223055 13,10 B o

223060 14,60 B o

223065 16,50 B x

223070 18,30 B x

Renova Nr. 1 Plan 222255 17,00 B x

222260 18,50 B x

222265 21,00 B x

Silk 121660 14,50 A o

Xeno² 127060 19,00 A x

Id
ea

l S
ta

nd
ar

d

Connect Arc E 8148 xx 14,10 A o

E 8116 xx 16,40 A x

E 8117 xx 17,50 A x

E 8114 xx 16,40 A x

E 8146 xx 14,10 A o

E 8144 xx 18,50 A x

E 8143 xx 18,50 A x

Eurovit Plus V 3027 xx 18,00 B x

V 3028 xx 20,00 B x

San ReMO E 7450 xx 11,50 A o

E 7460 xx 13,00 B o

E 7461 xx 13,00 A o

E 7462 xx 13,00 A o

Simply U clear T 0156 xx 22,00 - -

Simply U Dynamic T 0163 xx 18,20 A x

T 0162 xx 20,80 A x

Simply U Intensive T 0974 xx 20,30 C x

Simply U Natural T 0166 xx 12,80 A o

Soft Mood T 0541 xx 14,00 A o

T 0554 xx 16,00 A x

T 0452 xx 16,00 A x

T 0555 xx 17,00 A x

T 0453 xx 17,00 A x

T 0556 xx 18,00 A x

T 0454 xx 18,00 A x

Strada K 0815 xx 14,70 A o

Tonic K 0688 xx 14,00 B o

K 0689 xx 15,00 B x

Ventuno T 0153 xx 18,00 B x

T 0154 xx 19,50 B x

D
ur

av
it

Architec 449580000 15,20 A x

Darling New 2621550000 15,30 A x

2621600000 18,00 A x

2621650000 19,00 A x

D-Code 2310550000 16,10 A x

2310660000 17,80 A x

2310600000 17,80 A x

2311550000 16,10 A x
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Fabricante Série N° de modelo/
N° de artigo

Peso da
cerâmica

Versão da descarga Aplicável
D

ur
av

it

D-Code 2311600000 17,80 A x

2311650000 21,60 - -

2312600000 18,60 A x

2313600000 18,60 A x

DuraPlus 354650000 15,10 B x

DuraStyle 2319550000 15,80 A x

2319600000 17,00 A x

2319650000 18,40 A x

Happy D2 2316600000 19,50 A x

2316650000 20,80 A x

MEbyStarck 2335600000 16,50 A x

P3 2331600000 17,00 A x

2331650000 18,00 A x

Pura Vida 2701600000 15,60 A x

2701700000 18,70 A x

2700600000 14,90 A x

2700700000 18,10 A x

Second Floor 49160000 16,70 C x

49170000 16,70 C x

Serie 1930 438600000 13,50 B o

Starck 2 2323550000 15,70 A x

2323600000 16,80 A x

2323650000 18,20 A x

Starck 3 301550000 13,00 A o

301600000 15,90 A x

300650000 21,00 B x

Vero 454600000 17,90 A x

454700000 20,90 A x

V
it

ra

Metropole 5662B003-0001 16,40 A x

Options NUO 4431B003-0001 15,20 A x

4432B003-0001 17,70 A x

Shift 4381B003-0001 11,80 A o

4382B003-0001 16,10 A x

4383B003-0001 19,30 A x

S 50 5341L003-0001 14,60 B o

5342L003-0001 16,10 B x

5341L003-0001 14,60 B o

5342L003-0001 16,10 B x

S 20 5501L003-0001 12,40 A o

5502L003-0001 13,80 A o

5503L003-0001 15,50 A x

5504L003-0001 16,60 A x

T4 4452B003-0001 17,90 A x

Aplicável:
x Com peso total (cerâmica, misturadora, válvula) de > 21 kg é necessário subir a cerâmica com apoio muscular
o Com peso total (cerâmica, misturadora, válvula) de < 15 kg é necessário descer a cerâmica com apoio muscular
- não aplicável

As informações de produto são do fabricante. Não assumimos qualquer responsabilidade a cerca da integralidade, exatidão ou correção.
Mais lavatórios de cerâmica são aplicáveis, por favor contate o comercial da Viega.
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Estrutura de lavatório   Viega  Eco  Plus
 - para misturadora à vista
 - para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação  
  Prevista  Dry  modelo  8173

equipamento
Aro em aço com revestimento pulverizado, placa de ligação de misturadora reforçado, fixação 
com isolamento acústico para joelhos com pater Viega, curva de descarga DN40/50, emboque em 
borracha DN40/30, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, 
parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, placa de ligação de 
misturadora e fixação do sumidouro ajustável em altura, Ø  do furo 11  mm para fixação em 
construção autoportante de madeira, dispositivo auxiliar de nivelamento
aviso
* A profundidade de montagem de 75  mm é alcançada com a ligação de águas residuais vertical e 
curva de descarga  modelo  8113.21!
 modelo  8156

AC UE artigo GD €
1300 1/16 461 782* 65 211,20

* =  entrega apenas a partir do stock existente 

Estrutura de urinol   Viega  Eco  Plus
 - para fixação do conjunto de equipamento Visign (acionamento da descarga manual e eletrónico)
 - para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação  
  Prevista  Dry  modelo  8173

equipamento
Aro em aço com revestimento pulverizado, conjunto de encastrar do sistema de descarga de 
urinol com isolamento acústico, ligação de misturadora Rp½, curva de descarga DN50, conjunto 
de ligação do urinol, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, 
parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, Ø  do furo 11  mm para 
fixação em construção autoportante de madeira, dispositivo auxiliar de nivelamento
aviso
Altura máxima da entrada do urinol a partir do parte superior do piso acabado=880  mm!
Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e 
de urinol!
 modelo  8164.5

AC UE artigo GD €
1130 1/12 461 843  65 350,69
1300 1/10 611 934  65 358,14

T3  VIEGA  ECO  PLUS
ESTRUTURAS DE URINOL
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Estrutura de urinol   Viega  Eco  Plus
acionamento do sifão por sensor
 - para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação  
  Prevista  Dry  modelo  8173

 - só em combinação com conjunto de equipamento  acionamento do sifão por sensor 
 modelo  8352.2

equipamento
Aro em aço com revestimento pulverizado, conjunto de encastrar do sistema de descarga de 
urinol com isolamento acústico, curva de descarga DN50, corte, tampão de enxaguamento, 
ligação de misturadora Rp½, conjunto de ligação do urinol, flange de impermeabilização 
autocolante, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, parafusos 
(autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, Ø  do furo 11  mm para fixação em 
construção autoportante de madeira, dispositivo auxiliar de nivelamento
 modelo  8152.4

AC UE artigo GD €
1130 1 727 918  65 340,12

Estrutura de bidé   Viega  Eco  Plus
 - para bidé suspenso
 - para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação  
  Prevista  Dry  modelo  8173

equipamento
Aro em aço com revestimento pulverizado, fixação ajustável em altura e com isolamento acústico 
para joelhos com pater Viega, curva de descarga DN40/50 ajustável em altura, emboque em 
borracha DN40/30, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, 
parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, Ø  do furo 11  mm para 
fixação em construção autoportante de madeira, dispositivo auxiliar de nivelamento
aviso
* A profundidade de montagem de 75  mm é alcançada com a ligação de águas residuais vertical e 
curva de descarga  modelo  8113.21!
 modelo  8167.6

AC UE artigo GD €
830 1 736 958  65 276,79

1130 1 727 901  65 180,84

T3  VIEGA  ECO  PLUS
ESTRUTURAS DE BIDÉ
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Estrutura de sanita   Viega  Eco
 - para placas de acionamento WC  Visign  for  Public  1,  Visign  for  Style  10, 13, 14 e Standard
 - para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação  
  Prevista  Dry  modelo  8173

 - acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla
equipamento
Aro em aço com revestimento pulverizado, autoclismo de encastrar standard 2S, curva de ligação 
da sanita DN90 (ajustável em profundidade) em PP, peça de transição excêntrica DN90/100 em 
PP, conjunto de ligação à sanita, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica 
sanitária, parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, Ø  do furo 
11  mm para fixação em construção autoportante de madeira
equipamento do autoclismo
Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, 
conjunto de válvula de descarga, estrangulador do caudal de descarga  modelo  8310.93 (a partir 
série I. semestre 2017)
dados técnicos
descarga pequena cerca 3 l
desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
descarga completa cerca 6 l
desc. gr. ajustável cerca 6–9 l
aviso
Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!
Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e 
de urinol!
 modelo  8180.26

AC UE artigo GD €
1130 1/12 606 688  65 195,24

T3  VIEGA  ECO  PLUS
ESTRUTURAS DE SANITA, ESTRUTURAS DE LAVATÓRIO

Estrutura de lavatório   Viega  Eco
 - para lavatório com torneira de um furo
 - para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação  
  Prevista  Dry  modelo  8173

equipamento
Aro em aço com revestimento pulverizado, fixação com isolamento acústico para joelhos com 
pater Viega, curva de descarga DN40/50, emboque em borracha DN40/30, material de fixação 
para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, parafusos (autoroscantes) para fixação em 
parede autoportante metálica, Ø  do furo 11  mm para fixação em construção autoportante de 
madeira
aviso
* A profundidade de montagem de 75  mm é alcançada com a ligação de águas residuais vertical e 
curva de descarga  modelo  8113.21!
 modelo  8180.61

AC UE artigo GD €
1130 1/10 670 986  65 145,27
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QC UE artigo GD €
2 1 460 440  65 13,35

QC =  quantidade no conjunto

Conjunto de fixação    Prevista  Dry
 - para montagem individual em 
parede maciça

 - adequado para calha de 
montagem  modelo  8001, estrutura 
de sanita    Prevista  Dry 
 modelo  8524, estrutura de 
lavatório    Prevista  Dry  modelo  8539

 - ajustável em profundidade 
75–200  mm, possibilidade de 
fixação de revestimento, orifícios 
oblongos

 modelo  8173

T3  VIEGA  ECO  PLUS
ACESSÓRIOS

M QC UE artigo GD €
10 2 1 678 630  65 8,04

QC =  quantidade no conjunto

Conjunto de fixação    Prevista  Dry
 - para montagem individual em 
parede maciça

 - adequado para estrutura de sanita  
  Prevista  Dry  modelo  8524, 
estrutura de lavatório    Prevista  Dry 
 modelo  8539

 - ajustável em profundidade até 
200  mm

 modelo  8180.73

L B H UE artigo GD €
3000 40 22 4 283 872  75 36,25

B =  B (largura)
H =  H (altura)

Calha de montagem
 - para fixação de estruturas, 
montagem em série de estruturas

 - aço galvanizado
equipamento
Material de fixação, material de 
compensação para paredes 
desniveladas
 modelo  8001

UE artigo GD €
 1 705 978  65 36,40

Conjunto de acessórios
 - para estrutura de sanita 
 Viega  Eco  Plus e  Viega  Eco, 
fixação universal da ligação da 
água e da corrente de un WC com 
duche

 modelo  8100.95
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Autoclismo de encastrar   Viega  Mono  Slim
 - para sanita ao solo, placas de acionamento Visign, montagem em alvenaria
 - acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla

equipamento
Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, 
conjunto de válvula de descarga, autoclismo de encastrar  (8  cm), tubo de lavagem isolado, 
proteção contra a condensação, rede de reforço, material de fixação
dados técnicos
descarga pequena cerca 3 l
desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
descarga completa cerca 9 l
desc. gr. ajustável cerca 6–9 l
aviso
Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!
Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e 
de urinol!
 modelo  8308.1

UE artigo GD €
 1/25 648 787  65 147,47

T4  VIEGA  MONO
AUTOCLISMOS DE ENCASTRAR

L Ø UE artigo GD €
300 45 1 495 169  66 15,60

Conjunto de tubos de descarga
 - para ligação entre a curva de 
descarga de encastrar e sanita de 
coluna

 - material sintético
 modelo  8310.79

Estrutura de WC   Viega  Mono  Tec
 - para placas de acionamento Visign, montagem em alvenaria
 - acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla

equipamento
Aro em aço galvanizado, autoclismo de encastrar 1F  (8  cm), curva de ligação da sanita DN90 em 
PE, conjunto de ligação à sanita, proteção contra a condensação, rede de reforço, material de 
fixação para aro
equipamento do autoclismo
Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, 
conjunto de válvula de descarga
dados técnicos
descarga pequena cerca 3 l
desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
descarga completa cerca 9 l
desc. gr. ajustável cerca 6–9 l
aviso
Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!
Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e 
de urinol!
 modelo  8308

UE artigo GD €
 1/12 648 794  65 223,35
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Estrutura de WC   Viega  Mono  Tec
com ligação ao ventilador
 - para placas de acionamento Visign, montagem em alvenaria
 - acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla

equipamento
Aro em aço galvanizado, autoclismo de encastrar 1F  (8  cm), tubo de descarga com ligação ao 
ventilador DN50, curva de ligação da sanita DN90 em PE, conjunto de ligação à sanita, proteção 
contra a condensação, rede de reforço, material de fixação para aro
equipamento do autoclismo
Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, 
conjunto de válvula de descarga
dados técnicos
descarga pequena cerca 3 l
desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
descarga completa cerca 9 l
desc. gr. ajustável cerca 6–9 l
aviso
Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!
Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e 
de urinol!
 modelo  8308.8

UE artigo GD €
 1/12 662 752  65 246,27

Estrutura de bidé    Prevista  Pure
8  cm
 - para bidé suspenso, montagem em alvenaria

equipamento
Aro em aço galvanizado, joelhos com pater reguláveis progressivamente em altura e largura em 
bronze Rp½, curva de descarga DN40 ajustável em altura, material de fixação para aro
dados técnicos
carga máx. 400  kg
proj. máx. 700  mm
 modelo  8367

UE artigo GD €
 1 648 800  65 136,67
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Autoclismo de encastrar 2H
 - para sanita ao solo, instalação em estrutura de encastrar em alvenaria, placas de acionamento 
Visign

 - acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla
equipamento
Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, 
conjunto de válvula de descarga, tubo de lavagem, acrescento do tubo de descarga, material de 
fixação, estrangulador do caudal de descarga  modelo  8310.93 (a partir série I. semestre 2017)
dados técnicos
descarga pequena cerca 3 l
desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
descarga completa cerca 6 l
desc. gr. ajustável cerca 6–9 l
aviso
Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!
Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e 
de urinol!
 modelo  8864.4

UE artigo GD €
 1/30 622 220  65 157,29

Autoclismo de encastrar 2L
 - para sanita ao solo, instalação em estrutura de encastrar em alvenaria, placas de acionamento 
Visign

 - acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla
equipamento
Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, 
assento da válvula de descarga, tubo de lavagem, acrescento do tubo de descarga, material de 
fixação
dados técnicos
descarga pequena cerca 3 l
desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
descarga completa cerca 6 l
desc. gr. ajustável cerca 6–9 l
aviso
Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!
Dependendo da louça sanitária de sanita, o tampo da sanita aberto pode cobrir parcialmente a 
placa de acionamento no caso de acionamento pela frente!
No caso de cerâmicas da sanita com um alcance inferior a 500  mm, como p. ex.: V & B Viala 
765310, Viala 765210, Renova-Comprimo 204550 da Keramag, Joly 203060, não é possível excluir 
o fecho da tampa, pelo que nestes casos se deve utilizar por norma um acionamento de topo!
Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e 
de urinol!
 modelo  8830.2

UE artigo GD €
 1/22 719 005  65 155,79
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Estrutura de WC   Viega  Mono
 - para montagem em alvenaria, montagem individual, montagem em série, placas de acionamento 
Visign

 - por encomenda como opção curva do tubo de descarga  modelo  8310.78
 - acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla, encurtável de  1130–980  mm

equipamento
Autoclismo de encastrar 2H, curva de ligação da sanita DN90 em PP, peça de transição excêntrica 
DN90/100 em PP, conjunto de ligação à sanita, caixa PSE com isolamento acústico, material de 
fixação para estrutura e cerâmica sanitária
equipamento do autoclismo
Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, 
conjunto de válvula de descarga, estrangulador do caudal de descarga  modelo  8310.93 (a partir 
série I. semestre 2017)
dados técnicos
descarga pequena cerca 3 l
desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
descarga completa cerca 6 l
desc. gr. ajustável cerca 6–9 l
aviso
Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!
Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e 
de urinol!
Dependendo da louça sanitária de sanita, o tampo da sanita aberto pode cobrir parcialmente a 
placa de acionamento, na utilização das placas de acionamento  Visign  for  More  sensitive isto 
provoca o acionamento inadvertido da descarga!
 modelo  8310.2

AC UE artigo GD €
980–1130 1/14 606 732  65 172,10

T4  VIEGA  MONO
ESTRUTURAS DE ENCASTRAR

Estrutura de WC   Viega  Mono
 - para placas de acionamento Visign, montagem em alvenaria, montagem individual, montagem 
em série

 - acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla
equipamento
Autoclismo de encastrar 2L, curva de ligação da sanita DN90 em PP, peça de transição excêntrica 
DN90/100 em PP, conjunto de ligação à sanita, caixa PSE com isolamento acústico, material de 
fixação para estrutura e cerâmica sanitária
equipamento do autoclismo
Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, 
conjunto de válvula de descarga
dados técnicos
descarga pequena cerca 3 l
desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
descarga completa cerca 6 l
desc. gr. ajustável cerca 6–9 l
aviso
Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!
Dependendo da louça sanitária de sanita, o tampo da sanita aberto pode cobrir parcialmente a 
placa de acionamento no caso de acionamento pela frente!
No caso de cerâmicas da sanita com um alcance inferior a 500  mm não é possível excluir o fecho 
da tampa, pelo que nestes casos se deve utilizar por norma um acionamento de topo!
Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e 
de urinol!
 modelo  8330.2

AC UE artigo GD €
835 1/12 719 012  65 317,79
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Estrutura de bidé   Viega  Mono
 - para bidé suspenso, montagem em alvenaria, montagem individual, montagem em série

equipamento
Caixa PSE com isolamento acústico, fixação com isolamento acústico para joelhos com pater 
Viega, suportes ajustáveis em altura para ligação de água fria e quente, curva de descarga 
DN40/50 ajustável em altura, emboque em borracha DN40/30, material de fixação para estrutura e 
cerâmica sanitária
 modelo  8317

UE artigo GD €
 1/30 421 168  65 122,40

L UE artigo GD €
515 1 761 134  66 7,67

Conjunto de montagem
 - para estrutura de WC
 - aço galvanizado
 - auxiliar de montagem

 modelo  8310.88

T4  VIEGA  MONO
ACESSÓRIOS PARA ESTRUTURAS DE SANITA E DE BIDÉ

UE artigo GD €
 1 460 433  65 35,22

Consola de pés   Viega  Mono
 - para montagem isolada, estrutura 
de WC/bidé  Viega  Mono

 - aço galvanizado
 modelo  8310.45
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L B H UE artigo GD €
3000 40 22 4 283 872  75 36,25

B =  B (largura)
H =  H (altura)

Calha de montagem
 - para fixação de estruturas, 
montagem em série de estruturas

 - aço galvanizado
equipamento
Material de fixação, material de 
compensação para paredes 
desniveladas
 modelo  8001

UE artigo GD €
 1 638 825  65 9,47

Conjunto de montagem  
 Viega  Mono
 - adequado para estrutura de WC  
 Viega  Mono  modelo  8310.2, 
estrutura de bidé   Viega  Mono 
 modelo  8317

 - aço galvanizado
 modelo  8310.54

Conjunto de encastrar para urinol   Viega  Mono
 - para urinol com sistema de descarga de encastrar, fixação do conjunto de equipamento Visign 
(acionamento da descarga manual e eletrónico)

equipamento
Conjunto de encastrar universal utilizável de construção compacta, caixa de construção bruta em 
material sintético, circuito de água pré-montado, tampão de enxaguamento, corte, ligação de 
misturadora Rp½, tampa de pré-instalação
aviso
Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e 
de urinol!
 modelo  8328

UE artigo GD €
 1 442 439* 65 95,19

* =  entrega apenas a partir do stock existente 

T4  VIEGA  MONO
CONJUNTOS DE ENCASTRAR PARA URINOL



27

Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Placa de acionamento
 Visign  for  Public  1
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, 
autoclismo de encastrar standard 2S, autoclismo de encastrar 1F  (8  cm)

 - metal
 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga simples, aparafusável 
em ambos os lados, resistente a vandalismo

equipamento
Aro de fixação, material de fixação
 modelo  8326.1

placa de cobertura tecla UE artigo GD €
aço inoxidável escovado aço inoxidável polido 1 671 839  65 117,32

T5 ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE SANITA E DE URINOL
PLACAS DE ACIONAMENTO PARA SANITA

Placa de acionamento
 Visign  for  Public  2
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, 
autoclismo de encastrar 1F  (8  cm)

 - metal
 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla, resistente a 
vandalismo, aparafusável em ambos os lados

equipamento
Unidade de cabos Bowden, aro de fixação, material de fixação
 modelo  8327.1

placa de cobertura tecla UE artigo GD €
aço inoxidável escovado aço inoxidável polido 1 672 058  65 160,70

Placa de acionamento
 Visign  for  Public  6
 - não adequado para autoclismo de encastrar 2L
 - por encomenda como opção compartimento da bateria  modelo  8350.13, conjunto de 
programação  modelo  8350.26, adaptador para a extensão  modelo  8350.36, adaptador 
 modelo  8355.91

 - metal
 - acionamento sem contacto da descarga de infravermelho frontal, técnica de descarga dupla, 
com função Viega Higiene, aparafusável em ambos os lados, resistente a vandalismo

equipamento
Unidade de cabos Bowden, comando, fonte de alimentação (comprimento do fio 1,05  m), aro de 
fixação, material de fixação
dados técnicos
descarga pequena cerca 3 l
descarga completa cerca 6 l
tensão de rede 100–240 V AC/ 50–60  Hz
aviso
Aviso relativo à função Viega Higiene: para assegurar o funcionamento adequado através de um 
sistema electrónico controlado por tempo e por volume. Intervalos de tempo ajustáveis: desligado, 
24  h, 72  h, 168  h. Volumes de descarga ajustáveis: 3  l, 6  l, 9  l.
Para a receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega 
rebatível de apoio HEWI  (802.50.01...,802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) é necessário 
encomendar adicionalmente o recetor remoto  modelo  8350.35!
 modelo  8326.15

placa de cobertura UE artigo GD €
aço inoxidável escovado 1 699 505  65 798,64

aço inoxidável branco alpin 1 699 512  65 798,64
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Acionamento da descarga à distância
 Visign  for  Public  1
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, 
autoclismo de encastrar 1F  (8  cm)

 - metal
 - técnica de descarga simples, aparafusável em ambos os lados

equipamento
Caixa de encastrar, unidade de cabos Bowden 2  m com tubo de proteção 1,7  m, aro de fixação, 
material de fixação
aviso
Para tapar a abertura de inspeção no autoclismo é necessário encomendar adicionalmente o 
 modelo  8326.9!
 modelo  8326.21

placa de cobertura tecla UE artigo GD €
aço inoxidável escovado aço inoxidável polido 1 688 158  65 145,30

Placa
 Visign  for  Public
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, 
autoclismo de encastrar standard 2S, série a partir de 04/2009, autoclismo de encastrar 1F 
 (8  cm)

 - metal
 - aparafusável em ambos os lados, resistente a vandalismo, sem função

equipamento
Aro de fixação, material de fixação
 modelo  8326.9

placa de cobertura UE artigo GD €
aço inoxidável escovado 1 672 072  65 77,19

Placa de acionamento
 Visign  for  Style  10
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, 
autoclismo de encastrar standard 2S ( modelo  8180.26), autoclismo de encastrar 1F  (8  cm)

 - material sintético
 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

equipamento
Aro de fixação, material de fixação
 modelo  8315.1

placa de cobertura tecla UE artigo GD €
material sintético branco alpin material sintético branco alpin 1 596 316  65 39,10

material sintético cromado material sintético cromado 1 596 323  65 48,75
material sintético cromado mate material sintético cromado mate 1 596 347  65 56,45
sintético cor aço inox escovado sintético cor aço inox escovado 1 597 054  65 180,50

sintético preto brilho sintético preto brilho 1 686 543  65 63,29
material sintético cor especial material sintético cor especial 1 597 061 1 65 p.c. 
material sintético cor metálica material sintético cor metálica 1 597 085 1 65 p.c. 

material sintético dourado material sintético dourado 1 597 092 2 65 p.c. 
sintético preto mate sintético preto mate 1 786 977  65 159,25

1) Prazo de entrega para encomendas especiais: 8 semanas mais tempo de transporte; excluída a possibilidade de devolução!
2) Prazo de entrega para encomendas especiais: 10 semanas mais tempo de transporte; excluída a possibilidade de devolução!
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Placa de acionamento
 Visign  for  Style  11
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, 
autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F 
 (8  cm)

 - material sintético
 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica 
de descarga dupla

equipamento
Unidade de cabos Bowden, aro de fixação, material de fixação
 modelo  8331.1

placa de cobertura tecla UE artigo GD €

material sintético branco alpin material sintético 
branco alpin 1 597 108  65 92,67

material sintético cromado material sintético 
cromado 1 597 115  65 118,12

Placa de acionamento
 Visign  for  Style  12
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, 
autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F 
 (8  cm)

 - material sintético, metal , vidro
 - acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de 
descarga dupla

equipamento
Unidade de cabos Bowden, aro de fixação, material de fixação
 modelo  8332.1

placa de cobertura tecla UE artigo GD €
material sintético branco alpin material sintético branco alpin 1 596 743  65 92,67

material sintético cromado material sintético cromado 1 597 252  65 118,12
material sintético cromado mate material sintético cromado mate 1 597 276  65 99,59
material sintético cor especial material sintético cor especial 1 597 290  65 p.c. 
material sintético cor metálica material sintético cor metálica 1 597 313  65 p.c. 

material sintético dourado material sintético dourado 1 597 320  65 p.c. 
aço inoxidável escovado aço inoxidável escovado 1 675 608  65 183,22

vidro transparente/cinzento claro vidro transparente/cinzento claro 1 687 854  65 225,35
vidro parsol/preto vidro parsol/preto 1 687 861  65 225,35

Placa de acionamento
 Visign  for  Style  13
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de 
encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S ( modelo  8180.26), 
autoclismo de encastrar 1F  (8  cm)

 - material sintético
 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

equipamento
Aro de fixação, material de fixação
 modelo  8333.1

placa de cobertura tecla UE artigo GD €

material sintético branco alpin material sintético 
branco alpin 1 654 498  65 58,49

material sintético cromado material sintético 
cromado 1 654 504  65 76,17
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Placa de acionamento
 Visign  for  Style  14
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de 
encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S ( modelo  8180.26), 
autoclismo de encastrar 1F  (8  cm)

 - material sintético
 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

equipamento
Aro de fixação, material de fixação
 modelo  8334.1

placa de cobertura tecla UE artigo GD €
material sintético branco alpin material sintético branco alpin 1 654 689  65 58,52

material sintético cromado material sintético cromado 1 654 696  65 76,17
material sintético cromado mate material sintético cromado mate 1 654 719  65 75,29

Placa de acionamento
 Visign  for  More  100
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, 
autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F  (8  cm)

 - metal, vidro
 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de 
descarga dupla

equipamento
Unidade de cabos Bowden, aro de fixação, material de fixação
 modelo  8352.1

placa de cobertura tecla UE artigo GD €
alumínio cromado vidro transparente/cinzento claro 1 597 481  65 545,15
alumínio cromado vidro parsol/preto 1 597 498  65 545,15

Placa de acionamento
 Visign  for  More  104
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, 
autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F  (8  cm)

 - metal
 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de 
descarga dupla

equipamento
Unidade de cabos Bowden, aro de fixação, material de fixação
 modelo  8354.1

placa de cobertura tecla UE artigo GD €
alumínio cromado alumínio cromado 1 598 457  65 508,80

alumínio cor aço inox alumínio cor aço inox 1 598 471  65 545,15
alumínio cor especial alumínio cor especial 1 640 040 1 65 p.c. 
alumínio cor metálica alumínio cor metálica 1 598 488 1 65 p.c. 

alumínio dourado alumínio dourado 1 598 495 2 65 p.c. 
1) Prazo de entrega para encomendas especiais: 8 semanas mais tempo de transporte; excluída a 
possibilidade de devolução!
2) Prazo de entrega para encomendas especiais: 10 semanas mais tempo de transporte; excluída a 
possibilidade de devolução!

Compartimento de inserção
 - para pastilhas de limpeza para sanita, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2C, 
autoclismo de encastrar standard 2S

 - para autoclismo de encastrar 1F  (8  cm)
 - adequado para placa de acionamento   Visign  for  Style  10  modelo  8315.1
 - material sintético

equipamento
Aro de base, conjunto de conexão, compartimento de inserção, pernos de fixação
 modelo  8315.9

UE artigo GD €
 1 758 684  65 41,00

T5 ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE SANITA E DE URINOL
AROS DE INSTALAÇÃO PARA SANITA À FACE DO MOSAICO
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Aro de instalação
 Visign  for  Style
 - para montagem à face do mosaico da placa de acionamento para sanita
 - adequado para placa de acionamento   Visign  for  Style  10  modelo  8315.1, placa de acionamento  
 Visign  for  Style  11  modelo  8331.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  12  modelo  8332.1, 
placa de acionamento   Visign  for  Style  14  modelo  8334.1, placa de acionamento sensitive  
 Visign  for  More  100  modelo  8352.11, placa de acionamento sensitive  
 Visign  for  Care  modelo  8352.21

 - material sintético
 - aro de instalação à face do mosaico

aviso
Os aros de instalação à face do mosaico só podem ser utilizados nos sistemas de estruturas de 
encastrar Viega para construção em gesso cartonado (Viegaswift, Steptec e  Viega  Eco  Plus)!
 modelo  8330.21

versão UE artigo GD €
cromado 1 643 072  75 112,64

Aro de instalação
 Visign  for  More
 - para montagem à face do mosaico da placa de acionamento para sanita
 - adequado para placa de acionamento   Visign  for  More  100  modelo  8352.1, placa de aciona-
mento   Visign  for  More  104  modelo  8354.1

 - material sintético
aviso
Os aros de instalação à face do mosaico só podem ser utilizados nos sistemas de estruturas de 
encastrar Viega para construção em gesso cartonado (Viegaswift, Steptec e  Viega  Eco  Plus)!
 modelo  8350.23

versão UE artigo GD €
cromado 1 643 096  75 112,64

Unidade funcional
 - para montagem à face do mosaico da placa de acionamento para sanita, laje de pedra natural 
fornecida por parte do cliente final

 - material sintético
 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

equipamento
Unidade de cabos Bowden, aro de instalação à face do mosaico, aro de fixação, material de 
fixação
aviso
Os aros de instalação à face do mosaico só podem ser utilizados nos sistemas de estruturas de 
encastrar Viega para construção em gesso cartonado (Viegaswift, Steptec e  Viega  Eco  Plus)!
A espessura do material da laje de pedra natural fornecida por parte do cliente deverá ser de 
4–4,5  mm!
 modelo  8332.3

UE artigo GD €
 1 645 182  65 145,99

Aro de compensação
 Visign  for  Style
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, 
autoclismo de encastrar 1F  (8  cm)

 - adequado para placa de acionamento   Visign  for  Style  10  modelo  8315.1, placa de acionamento  
 Visign  for  Style  11  modelo  8331.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  12  modelo  8332.1, 
placa de acionamento   Visign  for  Style  13  modelo  8333.1, placa de acionamento  
 Visign  for  Style  14  modelo  8334.1

 - material sintético
 modelo  8330.25

versão UE artigo GD €
cromado 1 699 666* 65 44,39

branco alpin 1 699 673* 65 44,39

* =  entrega apenas a partir do stock existente 
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Sensitive com acessórios
(exemplo de instalação)
1) interruptor
2) conjunto de instalação, artigo n° 655 426
3) alimentação  230  V/50 Hz
4) fio de ligação sensitive, artigo n° 631 840

T5 ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE SANITA E DE URINOL
PLACAS DE ACIONAMENTO SENSITIVE, COM FUNÇÃO VIEGA HIGIENE
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Placa de acionamento sensitive
 Visign  for  Care
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de 
encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F  (8  cm)

 - por encomenda como opção adaptador  modelo  8355.91
 - material sintético
 - acionamento sem contacto da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla, com 
função Viega Higiene

equipamento
Unidade de cabos Bowden, fonte de alimentação (comprimento do fio 1,05  m), aro de fixação, 
material de fixação
dados técnicos
descarga pequena cerca 3 l
descarga completa cerca 6 l
tensão de rede 100–240 V AC/ 50–60  Hz
aviso
Aviso relativo à função Viega Higiene: para assegurar o funcionamento adequado através de um 
sistema electrónico controlado por tempo e por volume. Intervalos de tempo ajustáveis: desligado, 
1  h, 12  h, 24  h, 72  h, 168  h. Volumes de descarga ajustáveis: 3  l, 4  l, 5  l, 6  l, 7  l, 9  l.
Para a receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega 
rebatível de apoio HEWI  (802.50.01...,802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) é necessário 
encomendar adicionalmente o recetor remoto  modelo  8350.35!
 modelo  8352.21

placa de cobertura UE artigo GD €
material sintético branco alpin 1 653 828  65 748,47
material sintético cor especial 1 653 842 1 65 p.c. 

1) Prazo de entrega para encomendas especiais: 8 semanas mais tempo de transporte; excluída a 
possibilidade de devolução!

Placa de acionamento sensitive
 Visign  for  Style
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de 
encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo 
de encastrar 1F  (8  cm)

 - por encomenda como opção adaptador 
 modelo  8355.91

 - material sintético
 - impresso com cor brilhante
 - acionamento sem contacto da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla, com 
função Viega Higiene

equipamento
Unidade de cabos Bowden, fonte de alimentação (comprimento do fio 1,05  m), aro de fixação, 
material de fixação
dados técnicos
descarga pequena cerca 3 l
descarga completa cerca 6 l
tensão de rede 100–240 V AC/ 50–60  Hz
aviso
Aviso relativo à função Viega Higiene: para assegurar o funcionamento adequado através de um 
sistema electrónico controlado por tempo e por volume. Intervalos de tempo ajustáveis: desligado, 
1  h, 12  h, 24  h, 72  h, 168  h. Volumes de descarga ajustáveis: 3  l, 4  l, 5  l, 6  l, 7  l, 9  l.
Para a receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega 
rebatível de apoio HEWI  (802.50.01...,802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) é necessário 
encomendar adicionalmente o recetor remoto  modelo  8350.35!
 modelo  8315.11

placa de cobertura UE artigo GD €
sintético preto brilho 1 759 070  65 536,10
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Esquema de ligações
acionamento de descarga WC elétrico, artigo n° 696 139
para autoclismos de encastrar 2H
para placas de acionamento com sistema mecânico
1) interruptor
2) conjunto de instalação, artigo n° 655 426
3) alimentação  230  V/50 Hz

T5 ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE SANITA E DE URINOL
ACIONAMENTO ELETRÓNICO DE DESCARGA DE WC
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Esquema de ligações
acionamento de descarga WC elétrico, artigo n° 696 146
para autoclismos de encastrar 2H
para placas de acionamento com cabos de aço
1) interruptor
2) conjunto de instalação, artigo n° 655 426
3) alimentação  230  V/50 Hz
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Esquema de ligações
acionamento de descarga WC elétrico, artigo n° 696 146
para autoclismos de encastrar 2L
para placas de acionamento com cabos de aço
1) interruptor
2) conjunto de instalação, artigo n° 655 426
3) alimentação  230  V/50 Hz
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Esquema de ligações
acionamento de descarga WC elétrico, artigo n° 696 153
para autoclismos de encastrar 1F
para placas de acionamento com sistema mecânico
1) interruptor
2) conjunto de instalação, artigo n° 655 426
3) alimentação  230  V/50 Hz
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Acionamento de descarga de WC
 - para autoclismo de encastrar 2H, combinação com placas de acionamento para sanita 
 Visign  for  Public  1,  Visign  for  Style  10, 13, 14 e standard, acionamento de descarga através do 
contacto sem potencial por parte do cliente final

 - adequado para recetor remoto  modelo  8350.35
 - por encomenda como opção compartimento da bateria  modelo  8350.13, conjunto de 
programação  modelo  8350.26, adaptador para a extensão  modelo  8350.36, adaptador 
 modelo  8355.91

 - eletrónico, técnica de descarga simples, com função Viega Higiene
equipamento
Unidade de cabos Bowden, comando, fonte de alimentação (comprimento do fio 1,05  m), fio de 
ligação, material de fixação
dados técnicos
descarga completa cerca 6 l
tensão de rede 100–240 V AC/ 50–60  Hz
aviso
Aviso relativo à função Viega Higiene: para assegurar o funcionamento adequado através de um 
sistema electrónico controlado por tempo e por volume. Intervalos de tempo ajustáveis: desligado, 
24  h, 72  h, 168  h. Volumes de descarga ajustáveis: 6  l, 9  l.
Para a receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega 
rebatível de apoio HEWI  (802.50.01...,802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) é necessário 
encomendar adicionalmente o recetor remoto  modelo  8350.35!
 modelo  8350.31

UE artigo GD €
 1 696 139  65 556,32

Acionamento de descarga de WC
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, com placas de acionamento WC 
 Visign  for  Public  2,  Visign  for  Style  11, 12 e  Visign  for  More  100, 102, 103 e 104, acionamento de 
descarga através do contacto sem potencial por parte do cliente final

 - adequado para recetor remoto  modelo  8350.35
 - por encomenda como opção compartimento da bateria  modelo  8350.13, conjunto de 
programação  modelo  8350.26, adaptador para a extensão  modelo  8350.36, adaptador 
 modelo  8355.91

 - eletrónico, técnica de descarga dupla, com função Viega Higiene
equipamento
Unidade de cabos Bowden, comando, fonte de alimentação (comprimento do fio 1,05  m), fio de 
ligação, material de fixação
dados técnicos
descarga pequena cerca 3 l
descarga completa cerca 6 l
tensão de rede 100–240 V AC/ 50–60  Hz
aviso
Aviso relativo à função Viega Higiene: para assegurar o funcionamento adequado através de um 
sistema electrónico controlado por tempo e por volume. Intervalos de tempo ajustáveis: desligado, 
24  h, 72  h, 168  h. Volumes de descarga ajustáveis: 3  l, 6  l, 9  l.
Para a receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega 
rebatível de apoio HEWI  (802.50.01...,802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) é necessário 
encomendar adicionalmente o recetor remoto  modelo  8350.35!
 modelo  8350.32

UE artigo GD €
 1 696 146  65 633,72
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

T5 ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE SANITA E DE URINOL
ACESSÓRIOS PLACA DE ACIONAMENTO SENSITIVE E ACIONAMENTOS DE DESCARGA DE SANITA

L UE artigo GD €
2500 1 655 426  65 62,10

Conjunto de encastrar
 - para ligação entre a caixa de 
encastrar e o autoclismo de 
encastrar

equipamento
caixa de encastrar, tubo de 
proteção, inserção convés
 modelo  8350.14
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Fio de ligação
sensitive
 - para acionamento externo de descarga através de botão convencional fornecido por parte do 
cliente final com função de corte ou contacto sem potencial (duração do corte mín. 350  ms)

 - adequado para placa de acionamento sensitive   Visign  for  Style  modelo  8315.11, placa de 
acionamento   Visign  for  Public  6  modelo  8326.15, placa de acionamento   Visign  for  Public  5 
 modelo  8326.16, acionamento de descarga de WC  modelo  8350.31, 8350.32, 8350.34, placa de 
acionamento sensitive   Visign  for  More  100  modelo  8352.11, placa de acionamento sensitive  
 Visign  for  Care  modelo  8352.21

 modelo  8355.90

cf UE artigo GD €
3000 1 631 840  65 58,52

cf =  comprimento do fio

Adaptador
 - para alimentação de tensão redundante para funcionamento com fonte de alimentação
 - adequado para placa de acionamento sensitive   Visign  for  Style  modelo  8315.11, placa de 
acionamento   Visign  for  Public  6  modelo  8326.15, placa de acionamento   Visign  for  Public  5 
 modelo  8326.16, acionamento de descarga de WC  modelo  8350.31, 8350.32, 8350.34, placa de 
acionamento sensitive   Visign  for  More  100  modelo  8352.11, placa de acionamento sensitive  
 Visign  for  Care  modelo  8352.21

equipamento
Ficha de adaptador, compartimento da bateria, 4 pilhas Mignon AA
 modelo  8355.91

V [V] UE artigo GD €
6 1 655 433  65 118,80

V =  tensão (V)

Conjunto de programação
 - para alteração do ajuste de descarga ou ativação da função Viega Higiene
 - adequado para acionamento de descarga de WC  modelo  8350.31, 8350.32, 8350.34
 - equipado com pino magnético  modelo  8350.25

equipamento
Suporte
 modelo  8350.26

L UE artigo GD €
500 1 664 053  65 60,97

Compartimento da bateria
 - adequado para placa de acionamento   Visign  for  Public  6  modelo  8326.15, placa de acionamento  
 Visign  for  Public  5  modelo  8326.16, acionamento de descarga de WC  modelo  8350.31, 8350.32, 
8350.34

 - material sintético
equipamento
4 pilhas Mignon AA
 modelo  8350.13

V [V] UE artigo GD €
6 1 633 318  65 102,79

V =  tensão (V)
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Recetor remoto
 - para receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega 
rebatível de apoio HEWI 802.50.01... e conjunto de conversão HEWI acionamento de descarga 
de WC sem fios versão à esquerda 802.50.060 L, versão à direita 802.50.060 R ou juntamente 
com pega rebatível de apoio HEWI 801.50... e conjunto de conversão HEWI para descarga de 
WC (sem fios) 801.50.060

 - adequado para placa de acionamento sensitive   Visign  for  Style  modelo  8315.11, placa de 
acionamento   Visign  for  Public  6  modelo  8326.15, placa de acionamento   Visign  for  Public  5 
 modelo  8326.16, acionamento de descarga de WC  modelo  8350.31, 8350.32, 8350.34, placa de 
acionamento sensitive   Visign  for  More  100  modelo  8352.11, placa de acionamento sensitive  
 Visign  for  Care  modelo  8352.21

 - por encomenda como opção adaptador para a extensão  modelo  8350.36
 modelo  8350.35

frequência de receção [MHz] UE artigo GD €
868,4 1 696 177  65 416,44

Adaptador para a extensão
 - para ligação de um outro sinal de entrada
 - adequado para placa de acionamento sensitive   Visign  for  Style  modelo  8315.11, placa de 
acionamento   Visign  for  Public  6  modelo  8326.15, placa de acionamento   Visign  for  Public  5 
 modelo  8326.16, acionamento de descarga de WC  modelo  8350.31, 8350.32, 8350.34, placa de 
acionamento sensitive   Visign  for  More  100  modelo  8352.11, placa de acionamento sensitive  
 Visign  for  Care  modelo  8352.21

 modelo  8350.36

UE artigo GD €
 1 696 184  65 61,22

Conj. de proteção antirroubo
 - para fixação à prova de roubo
 - adequado para placa de acionamento   Visign  for  Style  10  modelo  8315.1, placa de acionamento  
 Visign  for  Style  11  modelo  8331.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  12  modelo  8332.1, 
placa de acionamento   Visign  for  Style  13  modelo  8333.1, placa de acionamento  
 Visign  for  Style  14  modelo  8334.1

 - material sintético
equipamento
Acessórios de montagem, parafusos de fixação
 modelo  8330.15

UE artigo GD €
 1 605 582  65 45,44

T5 ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE SANITA E DE URINOL
ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE WC

Conjunto de extensão
 - para técnica de descarga dupla ou técnica de paragem da descarga, acionamento da descarga 
frontal ou de topo, autoclismo de encastrar 1 ou standard 1S (para elevada espessura de 
acabamento da parede, para Viegaswift, Steptec,  Viega  Eco  Plus ou  Viega  Eco espessura máx. 
incluindo o mosaico 220  mm, na alvenaria com  Viega  Mono, espessura máx. de reboco 
incluindo o mosaico 250  mm)

 - material sintético
equipamento
Conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas
 modelo  8310.16

L UE artigo GD €
300 1 426 125  65 19,20
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Conjunto de extensão
 - para técnica de descarga dupla ou técnica de paragem da descarga, acionamento da descarga 
frontal ou de topo, autoclismo de encastrar 2 ou standard 2S (para elevada espessura de 
acabamento da parede, para Viegaswift, Steptec,  Viega  Eco  Plus ou  Viega  Eco espessura máx. 
incluindo o mosaico 220  mm, na alvenaria com  Viega  Mono, espessura máx. de reboco 
incluindo o mosaico 250  mm)

 - adequado para placa de acionamento   Visign  for  Style  10  modelo  8315.1, placa de acionamento  
 Visign  for  Public  1  modelo  8326.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  13  modelo  8333.1, 
placa de acionamento   Visign  for  Style  14  modelo  8334.1

 - material sintético
equipamento
Conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas
 modelo  8310.12

L UE artigo GD €
300 1 610 791  65 20,39

Conjunto de extensão
 - para elevada espessura do reboco, acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de 
descarga dupla

 - adequado para placa de acionamento   Visign  for  Public  2  modelo  8327.1, placa de acionamento  
 Visign  for  Style  11  modelo  8331.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  12  modelo  8332.1, 
unidade funcional  modelo  8332.3, placa de acionamento   Visign  for  More  100  modelo  8352.1, 
placa de acionamento   Visign  for  More  104  modelo  8354.1

equipamento
Unidade de cabos Bowden, conjunto de cavilhas roscadas
 modelo  8310.83

L UE artigo GD €
1000 1 663 650  65 144,09

Conjunto de equipamento
acionamento do sifão por sensor
 - para urinol com sistema de descarga de encastrar
 - adequado para módulo de urinol  acionamento do sifão por sensor  modelo  8121.4, estrutura de 
urinol   Viega  Eco  Plus  acionamento do sifão por sensor  modelo  8152.4

 - por encomenda como opção compartimento da bateria  modelo  8351.11
equipamento
Válvula magnética, comando, fonte de alimentação, peça perfilada de aspiração com descarga 
horizontal e sensor, contacto Reed
dados técnicos
tensão de rede 100–240 V AC/ 50–60  Hz
 modelo  8352.2

UE artigo GD €
 1 727 925  65 672,20

T5 ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE SANITA E DE URINOL
CONJUNTOS DE EQUIPAMENTO DE URINOL

Conjunto de equipamento
 Visign  for  Public
 - para sistema de descarga de urinol
 - metal
 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo

equipamento
Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação
 modelo  8326.2

placa de cobertura tecla UE artigo GD €
aço inoxidável escovado aço inoxidável escovado 1 721 930  65 206,22
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Conjunto de equipamento
 Visign  for  Public
 - para sistema de descarga de urinol
 - metal
 - acionamento sem contacto da descarga de infravermelho frontal  (230  V)

equipamento
Placa, sistema eletrónico do comando, válvula de cartucho eletrónica, fonte de alimentação, aro 
de fixação, material de fixação
dados técnicos
tensão de rede  230  V/50 Hz
aviso
Com função Viega Higiene após 24 horas sem utilização!
 modelo  8326.65

placa de cobertura UE artigo GD €
aço inoxidável escovado 1 735 517  65 539,94

aço inoxidável branco alpin 1 735 524  65 539,94

Placa
 Visign  for  Public
 - para sistema de descarga de urinol
 - metal
 - aparafusável em ambos os lados, resistente a vandalismo, sem função

equipamento
Aro de fixação, material de fixação
 modelo  8326.7

placa de cobertura UE artigo GD €
aço inoxidável escovado 1 722 050  65 91,92

Conjunto de equipamento
 Visign  for  Style  10
 - para sistema de descarga de urinol
 - material sintético
 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo

equipamento
Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação
 modelo  8315.2

placa de cobertura tecla UE artigo GD €

material sintético branco alpin material sintético 
branco alpin 1 721 756  65 111,54

material sintético cromado material sintético 
cromado 1 721 763  65 143,97

Conjunto de equipamento
 Visign  for  Style  11
 - para sistema de descarga de urinol
 - material sintético
 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo

equipamento
Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, 
material de fixação
 modelo  8331.2

placa de cobertura tecla UE artigo GD €

material sintético branco alpin material sintético 
branco alpin 1 598 501  65 111,54

material sintético cromado material sintético 
cromado 1 598 518  65 143,97
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Conjunto de equipamento
 Visign  for  Style  12
 - para sistema de descarga de urinol
 - material sintético
 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo

equipamento
Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, 
material de fixação
 modelo  8332.2

placa de cobertura tecla UE artigo GD €

material sintético branco alpin material sintético 
branco alpin 1 598 747  65 111,54

material sintético cromado material sintético 
cromado 1 599 256  65 143,97

material sintético cromado mate material sintético 
cromado mate 1 599 270  65 143,97

sintético cor aço inox escovado sintético cor aço inox 
escovado 1 599 287  65 218,00

material sintético cor especial material sintético cor 
especial 1 599 294  65 p.c. 

material sintético cor metálica material sintético cor 
metálica 1 599 317  65 p.c. 

material sintético dourado material sintético 
dourado 1 599 324  65 p.c. 

Conjunto de equipamento
 Visign  for  Style  13
 - para sistema de descarga de urinol
 - material sintético
 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo

equipamento
Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação
 modelo  8333.2

placa de cobertura tecla UE artigo GD €

material sintético branco alpin material sintético 
branco alpin 1 654 771  65 111,54

material sintético cromado material sintético 
cromado 1 654 788  65 143,97

Conjunto de equipamento
 Visign  for  Style  14
 - para sistema de descarga de urinol
 - material sintético
 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo

equipamento
Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação
 modelo  8334.2

placa de cobertura tecla UE artigo GD €

material sintético branco alpin material sintético 
branco alpin 1 654 566  65 111,54

material sintético cromado material sintético 
cromado 1 654 573  65 143,97

material sintético cromado mate material sintético 
cromado mate 1 654 597  65 143,97

Conjunto de equipamento
 Visign  for  More  100
 - para sistema de descarga de urinol
 - metal, vidro
 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo

equipamento
Placa de acionamento, aro de fixação, material de fixação, válvula de cartucho
 modelo  8351.2

placa de cobertura tecla UE artigo GD €
alumínio cromado vidro transparente/cinzento claro 1 599 386  65 617,85
alumínio cromado vidro parsol/preto 1 599 393  65 617,85
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Conjunto de equipamento
 Visign  for  More  100
 - para sistema de descarga de urinol
 - por encomenda como opção compartimento da bateria  modelo  8351.11
 - metal, vidro
 - acionamento sem contacto da descarga de infravermelho frontal  (230  V)

equipamento
Placa, sistema eletrónico do comando, válvula de cartucho eletrónica, fonte de alimentação, aro 
de fixação, material de fixação
dados técnicos
tensão de rede  230  V/50 Hz
aviso
Com função Viega Higiene após 24 horas sem utilização!
 modelo  8351.65

e placa de cobertura UE artigo GD €
4,5 alumínio branco alpin 1 735 531  65 793,04
4,5 alumínio cromado 1 735 548  65 793,04
4,5 alumínio cor metálica 1 735 593  65 p.c. 
7 vidro transparente/cinzento claro 1 735 616  65 944,95
7 vidro parsol/preto 1 735 623  65 944,95

Conjunto de equipamento
 Visign  for  More  104
 - para sistema de descarga de urinol
 - metal
 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo

equipamento
Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de 
fixação
 modelo  8354.2

placa de cobertura tecla UE artigo GD €
alumínio cromado alumínio cromado 1 599 003  65 581,50

alumínio cor aço inox alumínio cor aço inox 1 599 027  65 617,85
alumínio cor metálica alumínio cor metálica 1 599 034 1 65 p.c. 

alumínio dourado alumínio dourado 1 599 041 2 65 p.c. 
1) Prazo de entrega para encomendas especiais: 8 semanas mais tempo de transporte; excluída a 
possibilidade de devolução!
2) Prazo de entrega para encomendas especiais: 10 semanas mais tempo de transporte; excluída a 
possibilidade de devolução!

Aro de instalação
 Visign  for  Style
 - para montagem à face do mosaico da placa de acionamento do urinol
 - adequado para conjunto de equipamento   Visign  for  Style  11  modelo  8331.2, conjunto de 
equipamento   Visign  for  Style  12  modelo  8332.2, conjunto de equipamento   Visign  for  Style  14 
 modelo  8334.2, conjunto de equipamento   Visign  for  More  100  modelo  8351.65

 - material sintético
aviso
Os aros de instalação à face do mosaico só podem ser utilizados nos sistemas de estruturas de 
encastrar Viega para construção em gesso cartonado (Viegaswift, Steptec e  Viega  Eco  Plus)!
 modelo  8330.22

versão UE artigo GD €
cromado 1 643 089  75 112,64

T5 ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE SANITA E DE URINOL
AROS DE INSTALAÇÃO PARA URINOL À FACE DO MOSAICO
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Aro de instalação
 Visign  for  More
 - para montagem à face do mosaico da placa de acionamento do urinol
 - adequado para conjunto de equipamento   Visign  for  More  100  modelo  8351.2, conjunto de 
equipamento   Visign  for  More  104  modelo  8354.2

 - material sintético
aviso
Os aros de instalação à face do mosaico só podem ser utilizados nos sistemas de estruturas de 
encastrar Viega para construção em gesso cartonado (Viegaswift, Steptec e  Viega  Eco  Plus)!
 modelo  8350.24

versão UE artigo GD €
cromado 1 643 102  75 112,64

Conj. de proteção antirroubo
 - para fixação à prova de roubo
 - adequado para conjunto de equipamento   Visign  for  Style  10  modelo  8315.2, conjunto de 
equipamento   Visign  for  Style  11  modelo  8331.2, conjunto de equipamento   Visign  for  Style  12 
 modelo  8332.2, conjunto de equipamento   Visign  for  Style  13  modelo  8333.2, conjunto de 
equipamento   Visign  for  Style  14  modelo  8334.2

 - material sintético
equipamento
Acessórios de montagem, parafusos de fixação
 modelo  8330.16

UE artigo GD €
 1 605 599* 65 45,44

* =  entrega apenas a partir do stock existente 

T5 ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE SANITA E DE URINOL
ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE URINOL
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Autoclismo de encastrar 1H para placas de acionamento Visign, acionamento frontal,
a partir da série 1999–2007, utilizado em:
Viegaswift modelos 8000, 8000.90, 8000.99, 8032, 8039, 8112
Steptec  modelo  8461
 Viega  Eco  Plus modelos 8161.5, 8161.80, 8161.90
 Viega  Mono  modelo  8310

T7 PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS DE DRENAGEM
AUTOCLISMOS DE ENCASTRAR
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Conjunto de válvula de descarga
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 2H, conversão para placa de 
acionamento  Visign  for  Style ou  Visign  for  More

 - material sintético
 - acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla

equipamento
Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, 
conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco
 - fig. 1, 2, 10, 20, 22, 23

 modelo  8310.0

UE artigo GD €
 1 611 224  65 53,97

Conjunto de válvula de enchimento
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, 
autoclismo de encastrar standard 1S

 - material sintético
equipamento
Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento
 - fig. 30

 modelo  8310.74

UE artigo GD €
 1 759 254  65 44,12

Conjunto de vedantes
equipamento
Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 
2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da 
válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem
 - fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 modelo  8310.20

UE artigo GD €
 1 405 557  65 4,57

Válvula de esquadria
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo 
de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

 - latão
 - rosca G

equipamento
União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G⅝, descarga G⅜
 - fig. 5, 55

 modelo  8310.28

UE artigo GD €
 1 407 575  65 19,52

QC L M UE artigo GD €
2 120 6 1 407 636  65 5,75

QC =  quantidade no conjunto

Conjunto de cavilhas roscadas
 - para autoclismo de encastrar 1H, 
autoclismo de encastrar 1L, 
autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar standard 
1S

 - material sintético
 - fig. 21

 modelo  8310.33
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Conjunto de pinos de acionamento
 - peça sobressalente para placa de acionamento   Visign  for  Style  10  modelo  8315.1, placa de 
acionamento   Visign  for  Public  1  modelo  8326.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  13 
 modelo  8333.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  14  modelo  8334.1

 - fig. 20
 modelo  8310.31

M L QC UE artigo GD €
8 130 2 1 407 605  65 5,52

QC =  quantidade no conjunto

versão UE artigo GD €
amarelo 1 462 192  65 11,82

Tampa de proteção
 - para autoclismo de encastrar 1H, 
autoclismo de encastrar 1L, 
autoclismo de encastrar standard 
1S

 - material sintético
 modelo  8310.46

Guarnição
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo 
de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

 - material sintético
equipamento
Tampa de proteção
 modelo  8310.35

B H versão UE artigo GD €
243 113 amarelo 1 407 650  65 8,22

B =  B (largura)
H =  H (altura)

União de redução
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar standard 1S
 - adequado para válvula de esquadria  modelo  8310.28
 - bronze
 - rosca R
 - fig. 60

 modelo  8310.41

M G TCH UE artigo GD €
⅝ ½ 12 5 444 723  65 7,37

TCH =  tamanho de chave

Curva do tubo de descarga
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar standard 
1S

 - peça sobressalente para estrutura de WC   Viega  Mono  modelo  8310.2
 - material sintético
 - fig. 3, 40

 modelo  8310.37

L UE artigo GD €
285 1 407 681  65 14,19

UE artigo GD €
 1 407 704  65 5,75

Tampão de proteção
 - para curva do tubo de descarga
 - material sintético
 - fig. 44

 modelo  8310.39



50

DN UE artigo GD €
90 1 308 377  65 15,20

Tampão de proteção
 - para curva de descarga DN90
 - material sintético
 - fig. 45

 modelo  8010.23
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Autoclismo de encastrar 1L para placas de acionamento Visign,  modelo  com altura de construção baixa,
acionamento frontal, a partir da série 1999–2007, utilizado em:
Viegaswift  modelo  8038
Steptec  modelo  8438
 Viega  Eco  Plus  modelo  8138
 Viega  Mono  modelo  8338

Conjunto de válvula de descarga
 - para autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, conversão para placa de 
acionamento  Visign  for  Style ou  Visign  for  More

 - material sintético
 - AC baixa, acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

equipamento
Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, 
conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco
 - fig. 1, 2, 11, 20, 22, 23

 modelo  8038.0

UE artigo GD €
 1 611 231  65 53,97
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Conjunto de válvula de enchimento
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, 
autoclismo de encastrar standard 1S

 - material sintético
equipamento
Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento
 - fig. 30

 modelo  8310.74

UE artigo GD €
 1 759 254  65 44,12

Conjunto de vedantes
equipamento
Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 
2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da 
válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem
 - fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 modelo  8310.20

UE artigo GD €
 1 405 557  65 4,57

Válvula de esquadria
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo 
de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

 - latão
 - rosca G

equipamento
União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G⅝, descarga G⅜
 - fig. 5, 55

 modelo  8310.28

UE artigo GD €
 1 407 575  65 19,52

QC L M UE artigo GD €
2 120 6 1 407 636  65 5,75

QC =  quantidade no conjunto

Conjunto de cavilhas roscadas
 - para autoclismo de encastrar 1H, 
autoclismo de encastrar 1L, 
autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar standard 
1S

 - material sintético
 - fig. 21

 modelo  8310.33

Conjunto de pinos de acionamento
 - peça sobressalente para placa de acionamento   Visign  for  Style  10  modelo  8315.1, placa de 
acionamento   Visign  for  Public  1  modelo  8326.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  13 
 modelo  8333.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  14  modelo  8334.1

 - fig. 20
 modelo  8310.31

M L QC UE artigo GD €
8 130 2 1 407 605  65 5,52

QC =  quantidade no conjunto
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

versão UE artigo GD €
amarelo 1 462 192  65 11,82

Tampa de proteção
 - para autoclismo de encastrar 1H, 
autoclismo de encastrar 1L, 
autoclismo de encastrar standard 
1S

 - material sintético
 modelo  8310.46

Guarnição
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo 
de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

 - material sintético
equipamento
Tampa de proteção
 modelo  8310.35

B H versão UE artigo GD €
243 113 amarelo 1 407 650  65 8,22

B =  B (largura)
H =  H (altura)

UE artigo GD €
 1 407 704  65 5,75

Tampão de proteção
 - para curva do tubo de descarga
 - material sintético
 - fig. 44

 modelo  8310.39

DN UE artigo GD €
90 1 308 377  65 15,20

Tampão de proteção
 - para curva de descarga DN90
 - material sintético
 - fig. 45

 modelo  8010.23
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Autoclismo de encastrar 1L para placas de acionamento Visign,
 modelo  com altura de construção baixa, acionamento de topo, a partir da série 1999–2007, utilizado em:
Viegaswift  modelo  8037
Steptec  modelo  8437
 Viega  Eco  Plus  modelo  8137
 Viega  Mono  modelo  8337

Conjunto de válvula de descarga
 - para autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, conversão para placa de 
acionamento  Visign  for  Style ou  Visign  for  More

 - material sintético
 - AC baixa, acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

equipamento
Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, 
conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco
 - fig. 1, 2, 11, 20, 22, 23

 modelo  8038.0

UE artigo GD €
 1 611 231  65 53,97
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Conjunto de válvula de enchimento
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, 
autoclismo de encastrar standard 1S

 - material sintético
equipamento
Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento
 - fig. 30

 modelo  8310.74

UE artigo GD €
 1 759 254  65 44,12

Conjunto de vedantes
equipamento
Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 
2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da 
válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem
 - fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 modelo  8310.20

UE artigo GD €
 1 405 557  65 4,57

Válvula de esquadria
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo 
de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

 - latão
 - rosca G

equipamento
União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G⅝, descarga G⅜
 - fig. 5, 55

 modelo  8310.28

UE artigo GD €
 1 407 575  65 19,52

QC L M UE artigo GD €
2 120 6 1 407 636  65 5,75

QC =  quantidade no conjunto

Conjunto de cavilhas roscadas
 - para autoclismo de encastrar 1H, 
autoclismo de encastrar 1L, 
autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar standard 
1S

 - material sintético
 - fig. 21

 modelo  8310.33

Conjunto de pinos de acionamento
 - peça sobressalente para placa de acionamento   Visign  for  Style  10  modelo  8315.1, placa de 
acionamento   Visign  for  Public  1  modelo  8326.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  13 
 modelo  8333.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  14  modelo  8334.1

 - fig. 20
 modelo  8310.31

M L QC UE artigo GD €
8 130 2 1 407 605  65 5,52

QC =  quantidade no conjunto
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versão UE artigo GD €
amarelo 1 462 192  65 11,82

Tampa de proteção
 - para autoclismo de encastrar 1H, 
autoclismo de encastrar 1L, 
autoclismo de encastrar standard 
1S

 - material sintético
 modelo  8310.46

Guarnição
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo 
de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

 - material sintético
equipamento
Tampa de proteção
 modelo  8310.35

B H versão UE artigo GD €
243 113 amarelo 1 407 650  65 8,22

B =  B (largura)
H =  H (altura)

UE artigo GD €
 1 407 704  65 5,75

Tampão de proteção
 - para curva do tubo de descarga
 - material sintético
 - fig. 44

 modelo  8310.39

DN UE artigo GD €
90 1 308 377  65 15,20

Tampão de proteção
 - para curva de descarga DN90
 - material sintético
 - fig. 45

 modelo  8010.23
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Autoclismo de encastrar de canto 1C para placas de acionamento Visign,
a partir da série  2005-2007, utilizado em:
 Viega  Eco  Plus -  modelo  8141
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Conjunto de peças sobressalentes
 - para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2C, conversão para placa de 
acionamento  Visign  for  Style ou  Visign  for  More

 - material sintético
 - acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla

equipamento
Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, 
conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco, válvula de enchimento
 - fig. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

 modelo  8141.0

UE artigo GD €
 1 611 255  65 91,19

UE artigo GD €
 1 717 742  65 39,10

Conjunto de válvula de enchimen-
to
 - para autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2C

 - material sintético
equipamento
Válvula de enchimento, bicha 
flexível, suporte da válvula de 
enchimento
 - fig. 32

 modelo  8310.72

Conjunto de vedantes
equipamento
Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 
2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da 
válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem
 - fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 modelo  8310.20

UE artigo GD €
 1 405 557  65 4,57

Válvula de esquadria
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo 
de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

 - latão
 - rosca G

equipamento
União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G⅝, descarga G⅜
 - fig. 5, 55

 modelo  8310.28

UE artigo GD €
 1 407 575  65 19,52

QC L M UE artigo GD €
2 120 6 1 407 636  65 5,75

QC =  quantidade no conjunto

Conjunto de cavilhas roscadas
 - para autoclismo de encastrar 1H, 
autoclismo de encastrar 1L, 
autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar standard 
1S

 - material sintético
 - fig. 21

 modelo  8310.33
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Conjunto de pinos de acionamento
 - peça sobressalente para placa de acionamento   Visign  for  Style  10  modelo  8315.1, placa de 
acionamento   Visign  for  Public  1  modelo  8326.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  13 
 modelo  8333.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  14  modelo  8334.1

 - fig. 20
 modelo  8310.31

M L QC UE artigo GD €
8 130 2 1 407 605  65 5,52

QC =  quantidade no conjunto

Tampa de proteção
 - para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, 
autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S

 - material sintético
equipamento
Conjunto de cavilhas roscadas
 modelo  8310.19

versão UE artigo GD €
cinzento 1 610 869  65 11,42

Guarnição
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo 
de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

 - material sintético
equipamento
Tampa de proteção
 modelo  8310.35

B H versão UE artigo GD €
243 113 amarelo 1 407 650  65 8,22

B =  B (largura)
H =  H (altura)

UE artigo GD €
 1 573 188  65 22,44

Apoio
 - para autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2C

 - material sintético
 - fig. 52

 modelo  8141.23

Curva do tubo de descarga
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar standard 
1S

 - peça sobressalente para estrutura de WC   Viega  Mono  modelo  8310.2
 - material sintético
 - fig. 3, 40

 modelo  8310.37

L UE artigo GD €
285 1 407 681  65 14,19

UE artigo GD €
 1 407 704  65 5,75

Tampão de proteção
 - para curva do tubo de descarga
 - material sintético
 - fig. 44

 modelo  8310.39

DN UE artigo GD €
90 1 308 377  65 15,20

Tampão de proteção
 - para curva de descarga DN90
 - material sintético
 - fig. 45

 modelo  8010.23
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Autoclismo de encastrar 2H para placas de acionamento Visign,
acionamento frontal, a partir da série 2007, utilizado em:
Viegaswift modelos 8000.2, 8000.3, 8032.2, 8032.3, 8039.2 e 8039.3
Steptec modelos 8461.2 e 8461.3
 Viega  Eco  Plus  modelo  8161.2
 Viega  Mono  modelo  8310.2

Conjunto de válvula de descarga
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 2H, conversão para placa de 
acionamento  Visign  for  Style ou  Visign  for  More

 - material sintético
 - acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla

equipamento
Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, 
conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco
 - fig. 1, 2, 10, 20, 22, 23

 modelo  8310.0

UE artigo GD €
 1 611 224  65 53,97
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

UE artigo GD €
 1 718 152  65 44,12

Conjunto de válvula de enchimen-
to
 - para autoclismo de encastrar 2H, 
autoclismo de encastrar standard 
2S

 - material sintético
equipamento
Válvula de enchimento, bicha 
flexível, suporte da válvula de 
enchimento
 - fig. 31

 modelo  8310.75

Conjunto de vedantes
equipamento
Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 
2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da 
válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem
 - fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 modelo  8310.20

UE artigo GD €
 1 405 557  65 4,57

Válvula de esquadria
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo 
de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

 - latão
 - rosca G

equipamento
União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G⅝, descarga G⅜
 - fig. 5, 55

 modelo  8310.28

UE artigo GD €
 1 407 575  65 19,52

Conjunto de cavilhas roscadas
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, 
autoclismo de encastrar standard 2S

 - material sintético
 - fig. 22

 modelo  8250.1

QC L M UE artigo GD €
2 110 6 1 605 575  65 9,20

QC =  quantidade no conjunto

Conjunto de pinos de acionamento
 - peça sobressalente para placa de acionamento   Visign  for  Style  10  modelo  8315.1, placa de 
acionamento   Visign  for  Public  1  modelo  8326.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  13 
 modelo  8333.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  14  modelo  8334.1

 - fig. 20
 modelo  8310.31

M L QC UE artigo GD €
8 130 2 1 407 605  65 5,52

QC =  quantidade no conjunto
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Tampa de proteção
 - para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, 
autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S

 - material sintético
equipamento
Conjunto de cavilhas roscadas
 modelo  8310.19

versão UE artigo GD €
cinzento 1 610 869  65 11,42

Guarnição
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo 
de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

 - material sintético
equipamento
Tampa de proteção
 modelo  8310.35

B H versão UE artigo GD €
243 113 amarelo 1 407 650  65 8,22

B =  B (largura)
H =  H (altura)

UE artigo GD €
 1 650 025  65 17,65

Distanciador
 - para autoclismo de encastrar 2H
 - material sintético
 - fig. 61

 modelo  8000.21

Curva do tubo de descarga
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 
2S

 - não adequado para estrutura de WC   Viega  Mono  modelo  8310.2
 - material sintético
 - fig. 3, 41

 modelo  8310.23

L UE artigo GD €
285 1 610 876  65 35,22

UE artigo GD €
 1 407 704  65 5,75

Tampão de proteção
 - para curva do tubo de descarga
 - material sintético
 - fig. 44

 modelo  8310.39

DN UE artigo GD €
90 1 308 377  65 15,20

Tampão de proteção
 - para curva de descarga DN90
 - material sintético
 - fig. 45

 modelo  8010.23
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Autoclismo de encastrar 2L para placas de acionamento Visign,  modelo  com altura de construção baixa,
acionamento frontal, a partir da série 2007, utilizado em:
Viegaswift modelos 8038.2 e 8038.3
Steptec modelos 8438.2 e 8438.3
 Viega  Eco  Plus  modelo  8138.2
 Viega  Mono  modelo  8338.2
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Autoclismo de encastrar 2L para placas de acionamento Visign,  modelo  com altura de construção baixa,
acionamento de topo, a partir da série 2007, utilizado em:
Viegaswift modelos 8037.2 e 8037.3
Steptec modelos 8437.2 e 8437.3
 Viega  Eco  Plus  modelo  8137.2
 Viega  Mono  modelo  8337.2
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Autoclismo de encastrar 2L para placas de acionamento Visign,  modelo  com altura de construção baixa,
acionamento frontal ou de topo, a partir da série 2014, utilizado em:
Steptec modelos 8430.3 e 8430.18
 Viega  Eco  Plus  modelo  8130.2, 8130.45, 8130.18e 8130.95
 Viega  Mono  modelo  8330.2

Conjunto de válvula de descarga
 - para autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, conversão para placa de 
acionamento  Visign  for  Style ou  Visign  for  More

 - material sintético
 - AC baixa, acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

equipamento
Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, 
conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco
 - fig. 1, 2, 11, 20, 22, 23

 modelo  8038.0

UE artigo GD €
 1 611 231  65 53,97
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Conjunto de válvula de enchimento
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, 
autoclismo de encastrar standard 1S

 - material sintético
equipamento
Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento
 - fig. 30

 modelo  8310.74

UE artigo GD €
 1 759 254  65 44,12

Conjunto de vedantes
equipamento
Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 
2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da 
válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem
 - fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 modelo  8310.20

UE artigo GD €
 1 405 557  65 4,57

Válvula de esquadria
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo 
de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

 - latão
 - rosca G

equipamento
União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G⅝, descarga G⅜
 - fig. 5, 55

 modelo  8310.28

UE artigo GD €
 1 407 575  65 19,52

Conjunto de cavilhas roscadas
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, 
autoclismo de encastrar standard 2S

 - material sintético
 - fig. 22

 modelo  8250.1

QC L M UE artigo GD €
2 110 6 1 605 575  65 9,20

QC =  quantidade no conjunto

Conjunto de pinos de acionamento
 - peça sobressalente para placa de acionamento   Visign  for  Style  10  modelo  8315.1, placa de 
acionamento   Visign  for  Public  1  modelo  8326.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  13 
 modelo  8333.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  14  modelo  8334.1

 - fig. 20
 modelo  8310.31

M L QC UE artigo GD €
8 130 2 1 407 605  65 5,52

QC =  quantidade no conjunto
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Tampa de proteção
 - para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, 
autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S

 - material sintético
equipamento
Conjunto de cavilhas roscadas
 modelo  8310.19

versão UE artigo GD €
cinzento 1 610 869  65 11,42

Guarnição
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo 
de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

 - material sintético
equipamento
Tampa de proteção
 modelo  8310.35

B H versão UE artigo GD €
243 113 amarelo 1 407 650  65 8,22

B =  B (largura)
H =  H (altura)

UE artigo GD €
 1 719 043  65 24,34

Tampa de proteção
 - para autoclismo de encastrar 2L 
(série a partir de 2014)

 - material sintético
 modelo  8310.89

UE artigo GD €
 1 407 704  65 5,75

Tampão de proteção
 - para curva do tubo de descarga
 - material sintético
 - fig. 44

 modelo  8310.39

DN UE artigo GD €
90 1 308 377  65 15,20

Tampão de proteção
 - para curva de descarga DN90
 - material sintético
 - fig. 45

 modelo  8010.23
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Autoclismo de encastrar de canto 2C para placas de acionamento Visign,
a partir da série 2007, utilizado em:
 Viega  Eco  Plus  modelo  8141.2

Conjunto de peças sobressalentes
 - para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2C, conversão para placa de 
acionamento  Visign  for  Style ou  Visign  for  More

 - material sintético
 - acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla

equipamento
Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, 
conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco, válvula de enchimento
 - fig. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

 modelo  8141.0

UE artigo GD €
 1 611 255  65 91,19
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

UE artigo GD €
 1 717 742  65 39,10

Conjunto de válvula de enchimen-
to
 - para autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2C

 - material sintético
equipamento
Válvula de enchimento, bicha 
flexível, suporte da válvula de 
enchimento
 - fig. 32

 modelo  8310.72

Conjunto de vedantes
equipamento
Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 
2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da 
válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem
 - fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 modelo  8310.20

UE artigo GD €
 1 405 557  65 4,57

Válvula de esquadria
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo 
de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

 - latão
 - rosca G

equipamento
União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G⅝, descarga G⅜
 - fig. 5, 55

 modelo  8310.28

UE artigo GD €
 1 407 575  65 19,52

Conjunto de cavilhas roscadas
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, 
autoclismo de encastrar standard 2S

 - material sintético
 - fig. 22

 modelo  8250.1

QC L M UE artigo GD €
2 110 6 1 605 575  65 9,20

QC =  quantidade no conjunto

Conjunto de pinos de acionamento
 - peça sobressalente para placa de acionamento   Visign  for  Style  10  modelo  8315.1, placa de 
acionamento   Visign  for  Public  1  modelo  8326.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  13 
 modelo  8333.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  14  modelo  8334.1

 - fig. 20
 modelo  8310.31

M L QC UE artigo GD €
8 130 2 1 407 605  65 5,52

QC =  quantidade no conjunto
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Tampa de proteção
 - para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, 
autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S

 - material sintético
equipamento
Conjunto de cavilhas roscadas
 modelo  8310.19

versão UE artigo GD €
cinzento 1 610 869  65 11,42

Guarnição
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo 
de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

 - material sintético
equipamento
Tampa de proteção
 modelo  8310.35

B H versão UE artigo GD €
243 113 amarelo 1 407 650  65 8,22

B =  B (largura)
H =  H (altura)

UE artigo GD €
 1 573 188  65 22,44

Apoio
 - para autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2C

 - material sintético
 - fig. 52

 modelo  8141.23

Curva do tubo de descarga
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 
2S

 - não adequado para estrutura de WC   Viega  Mono  modelo  8310.2
 - material sintético
 - fig. 3, 41

 modelo  8310.23

L UE artigo GD €
285 1 610 876  65 35,22

UE artigo GD €
 1 407 704  65 5,75

Tampão de proteção
 - para curva do tubo de descarga
 - material sintético
 - fig. 44

 modelo  8310.39

DN UE artigo GD €
90 1 308 377  65 15,20

Tampão de proteção
 - para curva de descarga DN90
 - material sintético
 - fig. 45

 modelo  8010.23
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Autoclismo de encastrar standard 2S para placas de acionamento standard, acionamento frontal,
a partir da série 2007, utilizado em:
 Viega  Eco modelos 8180.25 e 8180.26
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Autoclismo de encastrar standard 1S para placas de acionamento standard, função de interrupção da 
descarga,
a partir da série  1999-2007, utilizado em:
 Viega  Eco modelos 8180.5 e 8180.6
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Conjunto de válvula de descarga
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 2H, conversão para placa de 
acionamento  Visign  for  Style ou  Visign  for  More

 - material sintético
 - acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla

equipamento
Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, 
conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco
 - fig. 1, 2, 10, 20, 22, 23

 modelo  8310.0

UE artigo GD €
 1 611 224  65 53,97

Conjunto de válvula de descarga
 - para conversão para técnica de paragem da descarga, autoclismo de encastrar 1H, autoclismo 
de encastrar 2H, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

 - técnica de paragem da descarga, acionamento da descarga frontal
equipamento
Válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, conjunto de 
pinos de acionamento, arco
 - fig. 1, 2, 14, 20, 22, 24

aviso
Apenas em ligação com placas de acionamento para sanita  Visign  for  Public  1 e standard!
 modelo  8180.17

UE artigo GD €
 1 462 222  65 29,25

Conjunto de válvula de enchimento
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, 
autoclismo de encastrar standard 1S

 - material sintético
equipamento
Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento
 - fig. 30

 modelo  8310.74

UE artigo GD €
 1 759 254  65 44,12

UE artigo GD €
 1 718 152  65 44,12

Conjunto de válvula de enchimen-
to
 - para autoclismo de encastrar 2H, 
autoclismo de encastrar standard 
2S

 - material sintético
equipamento
Válvula de enchimento, bicha 
flexível, suporte da válvula de 
enchimento
 - fig. 31

 modelo  8310.75
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Conjunto de vedantes
equipamento
Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 
2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da 
válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem
 - fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 modelo  8310.20

UE artigo GD €
 1 405 557  65 4,57

Válvula de esquadria
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo 
de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

 - latão
 - rosca G

equipamento
União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G⅝, descarga G⅜
 - fig. 5, 55

 modelo  8310.28

UE artigo GD €
 1 407 575  65 19,52

QC L M UE artigo GD €
2 120 6 1 407 636  65 5,75

QC =  quantidade no conjunto

Conjunto de cavilhas roscadas
 - para autoclismo de encastrar 1H, 
autoclismo de encastrar 1L, 
autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar standard 
1S

 - material sintético
 - fig. 21

 modelo  8310.33

Conjunto de cavilhas roscadas
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, 
autoclismo de encastrar standard 2S

 - material sintético
 - fig. 22

 modelo  8250.1

QC L M UE artigo GD €
2 110 6 1 605 575  65 9,20

QC =  quantidade no conjunto

Conjunto de pinos de acionamento
 - peça sobressalente para placa de acionamento   Visign  for  Style  10  modelo  8315.1, placa de 
acionamento   Visign  for  Public  1  modelo  8326.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  13 
 modelo  8333.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  14  modelo  8334.1

 - fig. 20
 modelo  8310.31

M L QC UE artigo GD €
8 130 2 1 407 605  65 5,52

QC =  quantidade no conjunto

versão UE artigo GD €
amarelo 1 462 192  65 11,82

Tampa de proteção
 - para autoclismo de encastrar 1H, 
autoclismo de encastrar 1L, 
autoclismo de encastrar standard 
1S

 - material sintético
 modelo  8310.46
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Tampa de proteção
 - para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, 
autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S

 - material sintético
equipamento
Conjunto de cavilhas roscadas
 modelo  8310.19

versão UE artigo GD €
cinzento 1 610 869  65 11,42

Guarnição
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo 
de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

 - material sintético
equipamento
Tampa de proteção
 modelo  8310.35

B H versão UE artigo GD €
243 113 amarelo 1 407 650  65 8,22

B =  B (largura)
H =  H (altura)

UE artigo GD €
 1 650 025  65 17,65

Distanciador
 - para autoclismo de encastrar 2H
 - material sintético
 - fig. 61

 modelo  8000.21

Curva do tubo de descarga
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar standard 
1S

 - peça sobressalente para estrutura de WC   Viega  Mono  modelo  8310.2
 - material sintético
 - fig. 3, 40

 modelo  8310.37

L UE artigo GD €
285 1 407 681  65 14,19

Curva do tubo de descarga
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 
2S

 - não adequado para estrutura de WC   Viega  Mono  modelo  8310.2
 - material sintético
 - fig. 3, 41

 modelo  8310.23

L UE artigo GD €
285 1 610 876  65 35,22

UE artigo GD €
 1 407 704  65 5,75

Tampão de proteção
 - para curva do tubo de descarga
 - material sintético
 - fig. 44

 modelo  8310.39

DN UE artigo GD €
90 1 308 377  65 15,20

Tampão de proteção
 - para curva de descarga DN90
 - material sintético
 - fig. 45

 modelo  8010.23
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Acionamento elétrico com botão de  230  V a partir da série 2002,  modelo  8320.1
e da série 10/2007,  modelo  8320.3
para o acionamento individual de autoclismo de encastrar Visign 1H, 2H e standard 2S a partir da série 
 1999-2007
e standard 2S a partir da série 07/2007
1) interruptor
2) placa electrónica
3) alimentação  230  V/50 Hz
4) elevador elétrico
5) manutenção através placa de acionamento  Visign  for  Life  1–4
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Acionamento de descarga de WC
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 2H, combinação com placas de 
acionamento para sanita  Visign  for  Public  1,  Visign  for  Style  10, 13, 14 e standard, acionamento 
de descarga através do contacto sem potencial por parte do cliente final

 - adequado para recetor remoto  modelo  8350.35
 - por encomenda como opção compartimento da bateria  modelo  8350.13, conjunto de 
programação  modelo  8350.26, adaptador para a extensão  modelo  8350.36, adaptador 
 modelo  8355.91

 - eletrónico, técnica de descarga dupla
equipamento
Comando, fonte de alimentação (comprimento do fio 1,05  m), unidade de cabos Bowden, fio de 
ligação, material de fixação, conjunto de adaptação
dados técnicos
tensão de rede 100–240 V AC/ 50–60  Hz
aviso
Aviso relativo à função Viega Higiene: para assegurar o funcionamento adequado através de um 
sistema electrónico controlado por tempo e por volume. Intervalos de tempo ajustáveis: desligado, 
24  h, 72  h, 168  h. Volumes de descarga ajustáveis: 3  l, 6  l, 9  l.
Para a receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega 
rebatível de apoio HEWI  (802.50.01...,802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) é necessário 
encomendar adicionalmente o recetor remoto  modelo  8350.35!
Peça sobressalente para botão de acionamento da descarga eletrónico  230  V série a partir de 
2002  modelo  8320.1 e série 10/2007  modelo  8320.3!
 modelo  8350.34

UE artigo GD €
 1 696 160  65 618,09

Recetor remoto
 - para receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega 
rebatível de apoio HEWI 802.50.01... e conjunto de conversão HEWI acionamento de descarga 
de WC sem fios versão à esquerda 802.50.060 L, versão à direita 802.50.060 R ou juntamente 
com pega rebatível de apoio HEWI 801.50... e conjunto de conversão HEWI para descarga de 
WC (sem fios) 801.50.060

 - adequado para placa de acionamento sensitive   Visign  for  Style  modelo  8315.11, placa de 
acionamento   Visign  for  Public  6  modelo  8326.15, placa de acionamento   Visign  for  Public  5 
 modelo  8326.16, acionamento de descarga de WC  modelo  8350.31, 8350.32, 8350.34, placa de 
acionamento sensitive   Visign  for  More  100  modelo  8352.11, placa de acionamento sensitive  
 Visign  for  Care  modelo  8352.21

 - por encomenda como opção adaptador para a extensão  modelo  8350.36
 modelo  8350.35

frequência de receção [MHz] UE artigo GD €
868,4 1 696 177  65 416,44

Compartimento da bateria
 - adequado para placa de acionamento   Visign  for  Public  6  modelo  8326.15, placa de acionamento  
 Visign  for  Public  5  modelo  8326.16, acionamento de descarga de WC  modelo  8350.31, 8350.32, 
8350.34

 - material sintético
equipamento
4 pilhas Mignon AA
 modelo  8350.13

V [V] UE artigo GD €
6 1 633 318  65 102,79

V =  tensão (V)

UE artigo GD €
 1 696 191  65 302,85

Comando
 - adequado para acionamento de 
descarga de WC  modelo  8350.31, 
8350.32, 8350.34

 modelo  8350.37
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Conjunto de programação
 - para alteração do ajuste de descarga ou ativação da função Viega Higiene
 - adequado para acionamento de descarga de WC  modelo  8350.31, 8350.32, 8350.34
 - equipado com pino magnético  modelo  8350.25

equipamento
Suporte
 modelo  8350.26

L UE artigo GD €
500 1 664 053  65 60,97
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Autoclismo de encastrar Visign 1F para placas de acionamento Visign, acionamento frontal,
a partir da série 2009, utilizado em:
 Viega  Mono  Tec modelos 8308, 8308.8
 Viega  Mono  Slim  modelo  8308.1

T7 PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS DE DRENAGEM
AUTOCLISMOS DE ENCASTRAR 1F PARA PLACAS DE ACIONAMENTO VISIGN, ACIONAMENTO DE 
DESCARGA FRONTAL

Conjunto de válvula de descarga
 - material sintético
 - fig. 100, 101, 102

 modelo  8308.81

UE artigo GD €
 1 662 677  65 70,50
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UE artigo GD €
 1 662 660  65 11,30

Conjunto de vedantes
 - borracha

equipamento
Vedante da válvula de descarga, 
vedação do assento da válvula
 - fig. 101, 102

 modelo  8308.20

UE artigo GD €
 1 718 176  65 42,49

Conjunto de válvula de enchimen-
to
 - para autoclismo de encastrar 1F 
 (8  cm)

 - material sintético
equipamento
Válvula de enchimento, bicha 
flexível, suporte da válvula de 
enchimento
 - fig. 33

 modelo  8310.73

Válvula de esquadria
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo 
de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

 - latão
 - rosca G

equipamento
União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G⅝, descarga G⅜
 - fig. 5, 55

 modelo  8310.28

UE artigo GD €
 1 407 575  65 19,52

UE artigo GD €
 1 662 745  65 12,97

Distanciador
 - material sintético
 - fig. 103

 modelo  8308.21

Mecanismo de acionamento
 - material sintético
 - técnica de descarga dupla, acionamento da descarga frontal
 - fig. 33, 111

 modelo  8308.59

UE artigo GD €
 1 662 707  65 26,92

Unidade de cabos Bowden
 - adequado para placa de acionamento   Visign  for  Public  2  modelo  8327.1, placa de acionamento  
 Visign  for  Style  11  modelo  8331.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  12  modelo  8332.1, 
placa de acionamento   Visign  for  More  100  modelo  8352.1, placa de acionamento  
 Visign  for  More  104  modelo  8354.1

 - material sintético
 - acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

 modelo  8310.82

L UE artigo GD €
300 1 604 134  65 54,54
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Conjunto de pinos de acionamento
 - peça sobressalente para placa de acionamento   Visign  for  Style  10  modelo  8315.1, placa de 
acionamento   Visign  for  Public  1  modelo  8326.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  13 
 modelo  8333.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  14  modelo  8334.1

 - fig. 20
 modelo  8310.31

M L QC UE artigo GD €
8 130 2 1 407 605  65 5,52

QC =  quantidade no conjunto

Conjunto de cavilhas roscadas
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, 
autoclismo de encastrar standard 2S

 - material sintético
 - fig. 22

 modelo  8250.1

QC L M UE artigo GD €
2 110 6 1 605 575  65 9,20

QC =  quantidade no conjunto

UE artigo GD €
 1 662 714  65 13,44

Tampa de proteção
 - material sintético

equipamento
Conjunto de cavilhas roscadas
 - fig. 85

 modelo  8308.19

UE artigo GD €
 1 662 721  65 11,30

Guarnição
 - material sintético
 - fig. 112

 modelo  8308.35

Conjunto de O-rings
 - para tubo de descarga do autoclismo de encastrar, autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de 
encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 
standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

 - fig. 120
 modelo  8310.40

Ø e QC UE artigo GD €
43 3 2 1 408 978  65 2,90

QC =  quantidade no conjunto

L UE artigo GD €
275 1 663 834  65 28,37

Curva do tubo de descarga
 - material sintético

equipamento
Proteção contra a condensação
 - fig. 110

 modelo  8308.24

L UE artigo GD €
275 1 705 817* 65 31,67

* =  entrega apenas a partir do stock existente 

Curva do tubo de descarga
 - adequado para autoclismo de 
encastrar   Viega  Mono  Slim 
 modelo  8308.1

 - material sintético
equipamento
Ligação ao ventilador, vedante do 
tubo de descarga, proteção contra a 
condensação
 modelo  8308.34
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UE artigo GD €
 1 407 704  65 5,75

Tampão de proteção
 - para curva do tubo de descarga
 - material sintético
 - fig. 44

 modelo  8310.39

UE artigo GD €
 1 407 643  65 12,90

Aro de base
 Visign  for  Life  1, 2, 3 e 4
 - material sintético

 modelo  8310.34

T7 PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS DE DRENAGEM
PLACAS DE ACIONAMENTO VIEGA

UE artigo GD €
 1 462 215  65 16,42

Aro de base
 - material sintético
 - fig. 27

 modelo  8180.16

Apoio
 - adequado para aro de base  modelo  8180.16, aro de base   Visign  for  Life  1, 2, 3 e 4 
 modelo  8310.34

 - material sintético
 modelo  8310.47

UE artigo GD €
 1 462 208  65 5,34

UE artigo GD €
 1 610 821  65 25,85

Aro de base
 Visign  for  Style  10
 - peça sobressalente para placa de 
acionamento   Visign  for  Style  10 
 modelo  8315.1

 - material sintético
 modelo  8325.7

UE artigo GD €
 1 610 814  65 12,35

Apoio
 - adequado para aro de base  
 Visign  for  Style  10  modelo  8325.7

 - peça sobressalente para placa de 
acionamento   Visign  for  Style  10 
 modelo  8315.1

 - material sintético
 modelo  8310.14

Aro de base
 Visign  for  More  100, 102, 103, 104,  Visign  for  Style  11, 12
 - peça sobressalente para placa de acionamento   Visign  for  Style  11  modelo  8331.1, placa de 
acionamento   Visign  for  Style  12  modelo  8332.1, placa de acionamento   Visign  for  More  100 
 modelo  8352.1, placa de acionamento   Visign  for  More  104  modelo  8354.1

 - material sintético
 modelo  8352.7

UE artigo GD €
 1 610 845  65 30,42

UE artigo GD €
 1 610 852  65 30,42

Aro de base
 Visign  for  More  101
 - material sintético

 modelo  8351.7
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Unidade de cabos Bowden
 - adequado para placa de acionamento   Visign  for  Public  2  modelo  8327.1, placa de acionamento  
 Visign  for  Style  11  modelo  8331.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  12  modelo  8332.1, 
placa de acionamento   Visign  for  More  100  modelo  8352.1, placa de acionamento  
 Visign  for  More  104  modelo  8354.1

 - material sintético
 - acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

 modelo  8310.82

L UE artigo GD €
300 1 604 134  65 54,54

L UE artigo GD €
300 1 669 584  65 48,37

Unidade de cabos Bowden
 - material sintético
 - acionamento da descarga frontal 
ou de topo, técnica de descarga 
dupla

 modelo  8310.84

Conjunto de pinos de acionamento
 - peça sobressalente para placa de acionamento   Visign  for  Style  10  modelo  8315.1, placa de 
acionamento   Visign  for  Public  1  modelo  8326.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  13 
 modelo  8333.1, placa de acionamento   Visign  for  Style  14  modelo  8334.1

 - fig. 20
 modelo  8310.31

M L QC UE artigo GD €
8 130 2 1 407 605  65 5,52

QC =  quantidade no conjunto

Conjunto de cavilhas roscadas
 - para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, 
autoclismo de encastrar standard 2S

 - material sintético
 - fig. 22

 modelo  8250.1

QC L M UE artigo GD €
2 110 6 1 605 575  65 9,20

QC =  quantidade no conjunto

Placa
 Visign  for  Public  5
 - peça sobressalente para placa de acionamento   Visign  for  Public  5  modelo  8326.16
 - metal
 - técnica de descarga simples, acionamento sem contacto da descarga de infravermelho frontal

 modelo  8326.3

placa de cobertura tecla UE artigo GD €
aço inoxidável escovado aço inoxidável polido 1 699 420  65 532,40

aço inoxidável branco alpin aço inoxidável branco alpin 1 699 437  65 532,40

T7 PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS DE DRENAGEM
 VISIGN  FOR  PUBLIC



84

Placa
 Visign  for  Public  6
 - peça sobressalente para placa de acionamento   Visign  for  Public  6  modelo  8326.15
 - metal
 - técnica de descarga dupla, acionamento sem contacto da descarga de infravermelho frontal

 modelo  8326.4

placa de cobertura UE artigo GD €
aço inoxidável escovado 1 699 444  65 473,27

aço inoxidável branco alpin 1 699 659  65 473,27

UE artigo GD €
 1 632 632* 65 31,79

* =  entrega apenas a partir do stock existente 

Aro de base
 Visign  for  More  100
sensitive
 - peça sobressalente para placa de 
acionamento sensitive  
 Visign  for  More  100 
 modelo  8352.11

 - material sintético
 modelo  8350.22

T7 PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS DE DRENAGEM
 VISIGN  FOR  MORE  SENSITIVE

Placa
 Visign  for  More  100
sensitive
 - peça sobressalente para placa de acionamento sensitive   Visign  for  More  100  modelo  8352.11
 - vidro
 - acionamento sem contacto da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

equipamento
Comando
 modelo  8352.3

placa de cobertura UE artigo GD €
vidro transparente/cinzento claro 1 632 861  65 848,40

vidro parsol/preto 1 632 878  65 848,40

UE artigo GD €
 1 632 649* 65 37,62

* =  entrega apenas a partir do stock existente 

Aro de base
 Visign  for  More  103
sensitive
 - material sintético

 modelo  8350.21

Fonte de alimentação
 - peça sobressalente para placa de acionamento   Visign  for  Public  6  modelo  8326.15, placa de 
acionamento   Visign  for  Public  5  modelo  8326.16, acionamento de descarga de WC 
 modelo  8350.31, 8350.32, 8350.34, placa de acionamento sensitive   Visign  for  More  100 
 modelo  8352.11, placa de acionamento sensitive   Visign  for  Care  modelo  8352.21

dados técnicos
tensão de rede 100–240 V AC/ 50–60  Hz
 modelo  8350.11

L UE artigo GD €
1100 1 633 332  65 211,59
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Compartimento da bateria
 - adequado para placa de acionamento   Visign  for  Public  6  modelo  8326.15, placa de acionamento  
 Visign  for  Public  5  modelo  8326.16, acionamento de descarga de WC  modelo  8350.31, 8350.32, 
8350.34

 - material sintético
equipamento
4 pilhas Mignon AA
 modelo  8350.13

V [V] UE artigo GD €
6 1 633 318  65 102,79

V =  tensão (V)

Unidade de cabos Bowden
 - adequado para placa de acionamento sensitive   Visign  for  More  100  modelo  8352.11, placa de 
acionamento sensitive   Visign  for  Care  modelo  8352.21

 - material sintético
 - técnica de descarga dupla, acionamento da descarga frontal ou de topo

 modelo  8350.15

L UE artigo GD €
300 1 633 349  65 162,67

Pino magnético
 - peça sobressalente para placa de acionamento sensitive   Visign  for  More  100  modelo  8352.11, 
placa de acionamento sensitive   Visign  for  Care  modelo  8352.21

 modelo  8350.25

UE artigo GD €
 1 663 841  65 21,25
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utilizado em:
Viegaswift modelos 8128, 8128.33, 8127 e 8127.3
 Viega  Eco  Plus modelos 8164.5, 8144, 8145
 Viega  Mono  modelo  8328

T7 PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS DE DRENAGEM
SISTEMAS DE DESCARGA DE URINOL

Conjunto de equipamento
 Visign  for  Life  1
 - para sistema de descarga de urinol
 - material sintético
 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo

equipamento
Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação
 modelo  8128.7

placa de cobertura tecla UE artigo GD €

material sintético escovado material sintético 
escovado 1 721 923* 65 220,74

material sintético branco alpin material sintético 
branco alpin 1 721 909  65 134,59

material sintético cromado material sintético 
cromado 1 721 916  65 180,05

* =  entrega apenas a partir do stock existente 

Válvula de cartucho
 - peça sobressalente para conjunto de equipamento   Visign  for  Style  11  modelo  8331.2, conjunto 
de equipamento   Visign  for  Style  12  modelo  8332.2, conjunto de equipamento   Visign  for  Style  13 
 modelo  8333.2, conjunto de equipamento   Visign  for  Style  14  modelo  8334.2, conjunto de 
equipamento   Visign  for  More  100  modelo  8351.2, conjunto de equipamento   Visign  for  More  104 
 modelo  8354.2

 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo
 - fig. 4, 3

 modelo  8128.42

UE artigo GD €
 1 423 674  65 115,04
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Placa
 Visign  for  Life  1
 - adequado para aro de base   Visign  for  Life  1  modelo  8128.80
 - metal
 - fig. 9

 modelo  8128.46

placa de cobertura UE artigo GD €
latão branco alpin 1 495 145  65 248,89

latão cromado 1 495 138  65 287,99

Válvula de cartucho
 - para série até 03/2011
 - material sintético
 - eletrónico, acionamento da descarga frontal
 - fig. 2

 modelo  8128.41

UE artigo GD €
 1 423 667  65 236,07

Conjunto de equipamento
 Visign  for  Life  1
 - para sistema de descarga de urinol
 - material sintético
 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo

equipamento
Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação
 modelo  8128.7

placa de cobertura tecla UE artigo GD €

material sintético escovado material sintético 
escovado 1 721 923* 65 220,74

material sintético branco alpin material sintético 
branco alpin 1 721 909  65 134,59

material sintético cromado material sintético 
cromado 1 721 916  65 180,05

* =  entrega apenas a partir do stock existente 

Válvula de cartucho
 - peça sobressalente para conjunto de equipamento   Visign  for  Style  11  modelo  8331.2, conjunto 
de equipamento   Visign  for  Style  12  modelo  8332.2, conjunto de equipamento   Visign  for  Style  13 
 modelo  8333.2, conjunto de equipamento   Visign  for  Style  14  modelo  8334.2, conjunto de 
equipamento   Visign  for  More  100  modelo  8351.2, conjunto de equipamento   Visign  for  More  104 
 modelo  8354.2

 - acionamento da descarga manual frontal ou de topo
 - fig. 4, 3

 modelo  8128.42

UE artigo GD €
 1 423 674  65 115,04

Placa
 Visign  for  Life  1
 - adequado para aro de base   Visign  for  Life  1  modelo  8128.80
 - metal
 - fig. 9

 modelo  8128.46

placa de cobertura UE artigo GD €
latão branco alpin 1 495 145  65 248,89

latão cromado 1 495 138  65 287,99
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Aro de base
 Visign  for  Life  1
 - para série a partir de 04/2011
 - adequado para placa   Visign  for  Life  1  modelo  8128.46
 - material sintético
 - fig. 1

 modelo  8128.80

UE artigo GD €
 1 676 780  65 482,10

Válvula de cartucho
 - para acionamento do sifão por sensor
 - eletrónico
 - fig. 9

aviso
Também adequado para conjunto de equipamento  Visign  for  Life  1 modelos 8128.2 e 8128.3 série 
de fabrico a partir de 04/2011!
 modelo  8350.115

UE artigo GD €
 1 633 325  65 326,50

Fonte de alimentação
 - para série a partir de 04/2011
 - fig. 8

aviso
Também adequado para  Visign  for  Life  modelo  8128.03 a partir de 04/2011!
 modelo  8350.111

V [V] UE artigo GD €
230 1 633 301  65 285,54

V =  tensão (V)

Compartimento da bateria
 - para série a partir de 04/2011

equipamento
Compartimento da bateria, bateria  9  V
 - fig. 7

aviso
Também adequado para  Visign  for  Life  modelo  8128.03 a partir de 04/2011!
 modelo  8350.113

V [V] UE artigo GD €
9 1 633 295  65 120,89

V =  tensão (V)
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

a partir da série 01/2011, utilizado em:
Viegaswift modelos 8128, 8128.33, 8127 e 8127.3
 Viega  Eco  Plus modelos 8164.5, 8144, 8145
 Viega  Mono  modelo  8328

Placa
 Visign  for  Public
 - metal
 - acionamento da descarga frontal
 - fig. 5

 modelo  8326.8

placa de cobertura UE artigo GD €
aço inoxidável escovado 1 684 167  65 208,95

aço inoxidável branco alpin 1 684 174  65 208,95

Fonte de alimentação
 - para série a partir de 04/2011
 - fig. 8

aviso
Também adequado para  Visign  for  Life  modelo  8128.03 a partir de 04/2011!
 modelo  8350.111

V [V] UE artigo GD €
230 1 633 301  65 285,54

V =  tensão (V)

Compartimento da bateria
 - para série a partir de 04/2011

equipamento
Compartimento da bateria, bateria  9  V
 - fig. 7

aviso
Também adequado para  Visign  for  Life  modelo  8128.03 a partir de 04/2011!
 modelo  8350.113

V [V] UE artigo GD €
9 1 633 295  65 120,89

V =  tensão (V)
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Válvula de cartucho
 - para acionamento do sifão por sensor
 - eletrónico
 - fig. 9

aviso
Também adequado para conjunto de equipamento  Visign  for  Life  1 modelos 8128.2 e 8128.3 série 
de fabrico a partir de 04/2011!
 modelo  8350.115

UE artigo GD €
 1 633 325  65 326,50
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a partir da série 08/2007, utilizado em:
Viegaswift modelos 8128, 8128.33, 8127 e 8127.3
 Viega  Eco  Plus modelos 8164.5, 8144, 8145
 Viega  Mono  modelo  8328

Placa
 Visign  for  More  100
 - metal, vidro
 - fig. 5

 modelo  8351.8

placa de cobertura UE artigo GD €
alumínio branco alpin 1 633 363  65 306,65

alumínio cromado 1 633 233  65 328,47
alumínio cromado mate 1 633 240  65 256,10
alumínio cor aço inox 1 633 356  65 420,60

vidro transparente/cinzento claro 1 633 370  65 345,09
vidro parsol/preto 1 633 387  65 330,54

Placa
 Visign  for  More  103
 - metal, vidro
 - fig. 6

 modelo  8355.8

placa de cobertura UE artigo GD €
alumínio cromado 1 633 400* 65 329,35

alumínio cromado mate 1 633 417  65 259,30
alumínio cor aço inox 1 633 424  65 422,97

vidro transparente/cinzento claro 1 633 431  65 454,72
vidro parsol/preto 1 633 448  65 527,27

* =  entrega apenas a partir do stock existente 
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Fonte de alimentação
 - para série a partir de 04/2011
 - fig. 8

aviso
Também adequado para  Visign  for  Life  modelo  8128.03 a partir de 04/2011!
 modelo  8350.111

V [V] UE artigo GD €
230 1 633 301  65 285,54

V =  tensão (V)

Compartimento da bateria
 - para série a partir de 04/2011

equipamento
Compartimento da bateria, bateria  9  V
 - fig. 7

aviso
Também adequado para  Visign  for  Life  modelo  8128.03 a partir de 04/2011!
 modelo  8350.113

V [V] UE artigo GD €
9 1 633 295  65 120,89

V =  tensão (V)

Válvula de cartucho
 - para acionamento do sifão por sensor
 - eletrónico
 - fig. 9

aviso
Também adequado para conjunto de equipamento  Visign  for  Life  1 modelos 8128.2 e 8128.3 série 
de fabrico a partir de 04/2011!
 modelo  8350.115

UE artigo GD €
 1 633 325  65 326,50
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

a partir da série 2015, utilizado em:
Viegaswift modelos 8128, 8128.33, 8127 e 8127.3
 Viega  Eco  Plus modelos 8164.5, 8144, 8145
 Viega  Mono  modelo  8328

Aro de base
 Visign  for  More  100
 - para sistema eletrónico por infravermelhos  230  V/6 V, placa de cobertura  Visign  for  More  100 em 
vidro

 - material sintético
 - fig. 6

 modelo  8350.126

UE artigo GD €
 1 731 793  65 60,00

Aro de base
 Visign  for  More  103
 - para sistema eletrónico por infravermelhos  230  V/6 V, placa de cobertura  Visign  for  More  100 em 
metal, placa de cobertura  Visign  for  More  103 em metal ou vidro

 - material sintético
 - fig. 5

 modelo  8350.127

UE artigo GD €
 1 731 809  65 60,00

Aro de base
 Visign  for  Public
 - para sistema eletrónico por infravermelhos  230  V/6 V, placa de cobertura  Visign  for  Public em 
metal

 - material sintético
 - fig. 7

 modelo  8350.128

UE artigo GD €
 1 731 816  65 60,00
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Comando
 - para série a partir de 2015, acionamento da descarga de infravermelho
 - adequado para aro de base   Visign  for  More  100  modelo  8350.126, aro de base  
 Visign  for  More  103  modelo  8350.127, aro de base   Visign  for  Public  modelo  8350.128

 - material sintético
 - acionamento da descarga frontal
 - fig. 1

 modelo  8351.10

UE artigo GD €
 1 731 779  65 426,80

Fonte de alimentação
 - para série a partir de 2015
 - peça sobressalente para conjunto de equipamento   Visign  for  Public  modelo  8326.65, conjunto 
de equipamento   Visign  for  More  100  modelo  8351.65

 - fig. 4
 modelo  8350.12

UE artigo GD €
 1 731 762  65 222,49

Compartimento da bateria
 - para série a partir de 2015
 - peça sobressalente para conjunto de equipamento   Visign  for  More  100  modelo  8351.65
 - fig. 3

 modelo  8351.11

UE artigo GD €
 1 731 786  65 128,80

Válvula de cartucho
 - para acionamento do sifão por sensor
 - eletrónico
 - fig. 9

aviso
Também adequado para conjunto de equipamento  Visign  for  Life  1 modelos 8128.2 e 8128.3 série 
de fabrico a partir de 04/2011!
 modelo  8350.115

UE artigo GD €
 1 633 325  65 326,50

UE artigo GD €
 1 619 558  65 360,27

Sensor de radar HF
 - para sistema de descarga por 
radar HF  230  V/ 9  V

 modelo  8128.12

UE artigo GD €
 1 619 565* 65 494,84

* =  entrega apenas a partir do stock existente 

Comando do radar HF
 - para sistema de descarga por 
radar HF  230  V/ 9  V

 modelo  8128.13

UE artigo GD €
 1 619 589  65 203,87

Fonte de alimentação
 230  V
 - para sistema de descarga por 
radar HF

 modelo  8128.14
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

V [V] UE artigo GD €
9 1 619 572  65 139,40

V =  tensão (V)

Compartimento da bateria
 - para sistema de descarga por 
radar HF  9  V

 - adequado para comando do radar 
HF  modelo  8128.13

equipamento
Bateria  9  V
 modelo  8128.15

Fio do sensor
 - para ligação do sensor de radar HF com comando do radar HF
 - adequado para sensor de radar HF  modelo  8128.12, comando do radar HF  modelo  8128.13

 modelo  8128.18

cf UE artigo GD €
1000 1 632 847* 65 92,49
5000 1 633 257  65 119,49

cf =  comprimento do fio
* =  entrega apenas a partir do stock existente 

Válvula de cartucho
 - para série até 03/2011
 - material sintético
 - eletrónico, acionamento da descarga frontal
 - fig. 2

 modelo  8128.41

UE artigo GD €
 1 423 667  65 236,07

UE artigo GD €
 1 655 846  65 491,80

Comando de urinol
 - para acionamento do sifão por 
sensor

 modelo  8121.21

Válvula de cartucho
 - para acionamento do sifão por sensor
 - eletrónico
 - fig. 9

aviso
Também adequado para conjunto de equipamento  Visign  for  Life  1 modelos 8128.2 e 8128.3 série 
de fabrico a partir de 04/2011!
 modelo  8350.115

UE artigo GD €
 1 633 325  65 326,50

Sifão
 - para urinol, volume de descarga  1–4  l, acionamento do sifão por sensor
 - material sintético

equipamento
Sumidouro horizontal, sifão, anel de vedação, sensor
controlo de qualidade segundo  DIN  19541
 modelo  3233.4

DN UE artigo GD €
50 1 654 269  10 198,04
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Fonte de alimentação
 - peça sobressalente para placa de acionamento   Visign  for  Public  6  modelo  8326.15, placa de 
acionamento   Visign  for  Public  5  modelo  8326.16, acionamento de descarga de WC 
 modelo  8350.31, 8350.32, 8350.34, placa de acionamento sensitive   Visign  for  More  100 
 modelo  8352.11, placa de acionamento sensitive   Visign  for  Care  modelo  8352.21

dados técnicos
tensão de rede 100–240 V AC/ 50–60  Hz
 modelo  8350.11

L UE artigo GD €
1100 1 633 332  65 211,59

Compartimento da bateria
 - adequado para placa de acionamento   Visign  for  Public  6  modelo  8326.15, placa de acionamento  
 Visign  for  Public  5  modelo  8326.16, acionamento de descarga de WC  modelo  8350.31, 8350.32, 
8350.34

 - material sintético
equipamento
4 pilhas Mignon AA
 modelo  8350.13

V [V] UE artigo GD €
6 1 633 318  65 102,79

V =  tensão (V)

Conjunto de programação
 - para alteração do ajuste de descarga ou ativação da função Viega Higiene
 - adequado para acionamento de descarga de WC  modelo  8350.31, 8350.32, 8350.34
 - equipado com pino magnético  modelo  8350.25

equipamento
Suporte
 modelo  8350.26

L UE artigo GD €
500 1 664 053  65 60,97

Fio do sensor
 modelo  8121.22

cf UE artigo GD €
3000 1 655 839  65 57,72

cf =  comprimento do fio

Pino magnético
 - peça sobressalente para placa de acionamento sensitive   Visign  for  More  100  modelo  8352.11, 
placa de acionamento sensitive   Visign  for  Care  modelo  8352.21

 modelo  8350.25

UE artigo GD €
 1 663 841  65 21,25

L R UE artigo GD €
90 ½ 1 308 551  65 10,87

Peça de encaixe
 - para ligação de urinol do lado da 
entrada

 - latão
 modelo  8019.21

T7 PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS DE DRENAGEM
ACESSÓRIOS DE ENTRADA PARA URINOL

UE artigo GD €
 1 308 568  65 6,55

Vedação
 - para ligação de urinol do lado da 
entrada

 - borracha
 modelo  8019.22
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Torneira de entrada para urinol
 - para unidade de válvula instalada distante (> 2  m) em urinóis com entrada por trás, G½x45, 
ligação de urinol do lado da entrada

 - latão
equipamento
Válvula antirretorno, conetor de 32–38  mm de Ø  em material sintético
 modelo  8128.47

UE artigo GD €
 1 463 007  65 39,09

UE artigo GD €
 1 758 851  65 11,82

Estrangulador do caudal de 
descarga
 - para redução do caudal de 
descarga, autoclismo de encastrar 
2C, autoclismo de encastrar 2H, 
autoclismo de encastrar standard 
2S, altura de construção 1130  mm

 - material sintético
equipamento
Estrangulador do caudal de 
descarga
 modelo  8310.93

T7 PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS DE DRENAGEM
EQUIPAMENTO DE LIGAÇÃO PARA SANITA

L UE artigo GD €
285 1 610 883  65 39,77

Curva do tubo de descarga
 - para autoclismo de encastrar 2H, 
autoclismo de encastrar standard 
2S

 - não adequado para estrutura de 
WC   Viega  Mono  modelo  8310.2

 - material sintético
equipamento
Ligação ao ventilador
 modelo  8310.26

L UE artigo GD €
285 1 476 663  65 29,35

Curva do tubo de descarga
 - adequado para estrutura de WC  
 Viega  Mono  modelo  8310.2

 - material sintético
equipamento
Ligação ao ventilador
 modelo  8310.78

L Ø UE artigo GD €
300 45 1 495 169  66 15,60

Conjunto de tubos de descarga
 - para ligação entre a curva de 
descarga de encastrar e sanita de 
coluna

 - material sintético
 modelo  8310.79

d L UE artigo GD €
45 400 1 312 664  71 4,04

Tubo de lavagem
 - material sintético
 - sem: conector do tubo de 
lavagem

 modelo  3817.5
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UE artigo GD €
 1 685 027  65 25,44

Conjunto de adaptação
 - para autoclismo de encastrar 2H, 
conversão para 4,5 l de volume de 
descarga grande e aprox. 3 l de 
volume de descarga pequena

 - material sintético
equipamento
Suporte, corpos ocos
 modelo  8000.45

T7 PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS DE DRENAGEM
ACESSÓRIOS

UE artigo GD €
 1 685 041* 65 23,35

* =  entrega apenas a partir do stock existente 

Conjunto de adaptação
 - para autoclismo de encastrar 1F 
 (8  cm), conversão para 4,5 l de 
volume de descarga grande e 
aprox. 3 l de volume de descarga 
pequena

 - material sintético
equipamento
Suporte, corpos ocos
 modelo  8008.45

UE artigo GD €
 1 685 034  65 36,80

Conjunto de adaptação
 - para autoclismo de encastrar 2L, 
conversão para 4,5 l de volume de 
descarga grande e aprox. 3 l de 
volume de descarga pequena

 - material sintético
equipamento
Corpos ocos
 modelo  8038.45

versão UE artigo GD €
branco alpin 1 575 168  65 6,12

Placa de isolamento acústico 
para sanita
 - para redução da transmissão de 
som para a parede adjacente

 - material sintético
 modelo  8310.51

UE artigo GD €
 1 637 132* 65 11,22

* =  entrega apenas a partir do stock existente 

Clipe
 - para introdução de um tubo de 
proteção no autoclismo de 
encastrar 2H

 - material sintético
 modelo  8310.50

UE artigo GD €
 1 633 264  65 16,35

Conjunto de fixação
 - para WC

equipamento
Hastes roscadas M12x160  mm, 
porcas de rosca M12, parafusos 
com união e bucha, parafusos de 
perfuração
 modelo  8310.66
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UE artigo GD €
 1 633 271  65 36,05

Conjunto de fixação
 - para lavatório

equipamento
Hastes roscadas M10x120  mm, 
patilhas de fixação M10, porcas 
com colar M10, parafusos com 
união e bucha, anel de vedação 
40/30, parafusos de perfuração
 modelo  8310.67

L B H UE artigo GD €
510 260 245 1 638 153  65 665,19

B =  B (largura)
H =  H (altura)

Conjunto de serviço
 - para autoclismo de encastrar 1H, 
autoclismo de encastrar 1L, 
autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 1F  (8  cm), 
autoclismo de encastrar 2H, 
autoclismo de encastrar 2L, 
autoclismo de encastrar 2C

 modelo  8310.92

UE artigo GD €
 1 759 261  65 44,45

Conjunto de válvula de enchimen-
to
 - para autoclismos exteriores de 
diversos fabricantes

 - material sintético
equipamento
Válvula de enchimento, acessórios 
de ligação
 modelo  8310.76

Bicha flexível
 - para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, 
autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C

 - aço inoxidável
 - rosca G

equipamento
Vedantes
 - fig. 50

 modelo  8310.27

L UE artigo GD €
300 1 407 568  65 19,70

L UE artigo GD €
350 1 609 177  65 14,69

Bicha flexível
 - para autoclismo de encastrar 2H, 
autoclismo de encastrar standard 
2S

 - aço inoxidável
 - rosca G

equipamento
Vedantes
 - fig. 51

 modelo  8310.63

L UE artigo GD €
380 1 713 669  65 356,35

Mola de pressão a gás
 - para cerâmica até 28  kg
 - aço
 - acionamento hidráulico

 modelo  8174.1
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UE artigo GD €
 1 736 934  65 109,40

Botão
 - latão cromado
 - acionamento hidráulico

equipamento
Espelho
 modelo  8356.9

UE artigo GD €
 1 736 927  65 207,10

Mola de pressão a gás
 - para estrutura de lavatório 
ajustável individualmente em 
altura

 - aço
 - acionamento hidráulico

 modelo  8172.1

UE artigo GD €
 1 736 941  65 232,95

Botão
 - latão cromado
 - acionamento hidráulico

equipamento
Espelho
 modelo  8064.10

Placa
para caixa de ligação de encastrar
 - adequado para estrutura de lavatório    Prevista  Dry  modelo  8535.32, módulo de lavatório  
  Prevista  Dry  Plus  modelo  8545.32

 - material sintético cromado
equipamento
Placa de cobertura em material sintético cromado para caixa de ligação de encastrar, 2 uniões 
roscadas duplas retas com uniões roscadas de compressão para tubo de cobre d10, 2 tubos de 
ligação cromados d10, curva de descarga 300  mm latão cromado, tubo de ajuste em latão 
cromado
 modelo  8314.5

L B versão UE artigo GD €
170 264 cromado 1 734 848  65 111,19

B =  B (largura)

Derivação
 - para montagem em série de WC
 - não adequado para estrutura de sanita   Viega  Eco  modelo  8180.26
 - material sintético
 - reduzido em altura

equipamento
Curva de ligação da sanita com ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para 
sanita, vedantes
 modelo  8092

DN1 DN2 DN3 UE artigo GD €
100 90 100 1 284 497  75 66,95

T7 PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS DE DRENAGEM
ACESSÓRIOS DE DRENAGEM
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, placas de acionamento e acessórios  T10 T10

Derivação
 - para montagem em série de WC, montagem em série de lavatório
 - não adequado para estrutura de sanita   Viega  Eco  modelo  8180.26
 - material sintético
 - reduzido em altura

equipamento
Curva de ligação da sanita com ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para 
sanita, vedantes
 modelo  8093

DN1 DN2 DN3 UE artigo GD €
100 90 50 1 284 503  75 58,40

Peça de ligação
 - para ligação horizontal de estrutura de sanita, soldagem com tubo em PE, encaixe em conduta 
de esgoto

 - material sintético
equipamento
Tubo de ligação à sanita com ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para sanita, 
vedação
 modelo  8091

DN1 DN2 L UE artigo GD €
90 90 300 1 684 150  75 35,30
90 100 345 1 293 987  75 41,87

C UE artigo GD €
380–460 1 713 744  65 162,30
460–630 1 713 737  65 166,87

Curva de ligação  90°
 - PE
 - flexível, DN90, ajustável em 
profundidade

equipamento
Peça de transição excêntrica 
DN90/100 em PE, ranhura para 
fixação no clipe da estrutura de 
encastrar para WC, vedação
 modelo  8095

Curva de ligação  90°
 - para WC, soldagem com tubo em PE, encaixe em conduta de esgoto
 - PE

equipamento
Ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para WC, vedação
 modelo  3816

d1 d2 L1 L2 DN UE artigo GD €
90 90 235 75 90 1 326 609  71 26,57
90 110 210 85 90 1 296 032  71 26,57
110 110 300 85 100 10 107 048  71 26,57

L1 =  L1 (comprimento)
L2 =  L2 (comprimento)
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Curva de ligação  90°
 - PP
 - ajustável em profundidade

equipamento
Ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para WC, vedação
 modelo  3816.1

DN UE artigo GD €
90 1 440 244  71 48,94

Curva de ligação  90°
 - adequado para estrutura de WC   Viega  Mono  modelo  8310.2
 - PP

equipamento
Ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para WC, vedação
 modelo  3816.3

d1 d2 L1 L2 UE artigo GD €
90 90 210 85 1 683 726  71 30,25

L1 =  L1 (comprimento)
L2 =  L2 (comprimento)

Curva de ligação  90°
 - para soldagem com tubo em PE, encaixe em conduta de esgoto
 - PE

equipamento
Ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para WC, vedação
 modelo  3816.8

DN UE artigo GD €
90 1 662 738  65 27,62

DN1 DN2 UE artigo GD €
90 100 1 440 459  71 24,29

Peça de redução
 - para curva de descarga DN90
 - PP

equipamento
Vedação
 modelo  3816.2
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Conjunto de ligação
equipamento
Tubo de lavagem com conector do tubo de lavagem 45x230  mm, bocal de ligação à sanita com 
anel de vedação, conjunto de montagem (acabamento branco)
 modelo  8010.27

DN UE artigo GD €
90 1 308 414  75 15,59

Conjunto de ligação
 - material sintético

equipamento
Tubo de lavagem com conector do tubo de lavagem 45x400  mm, tubo de ligação à sanita com 
anel de vedação, conjunto de montagem (acabamento branco)
aviso
Tubo de lavagem sem conector do tubo de lavagem: grupo de produto peças sobressalentes/
acessórios de drenagem ( modelo  3817.5)!
 modelo  3817.819

DN L UE artigo GD €
90 400 1 654 474  71 65,42

Conjunto de ligação
 - para compensação de altura até 25  mm
 - material sintético

equipamento
Tubo de lavagem com conector do tubo de lavagem, bocal de ligação à sanita com anel de 
vedação, hastes roscadas
aviso
Sem garantia; pode provocar uma capacidade de descarga reduzida, que não esteja conforme as 
normas!
 modelo  8094

DN UE artigo GD €
90 1 344 382  75 82,24
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Curva de desvio  90°
 - para desvio do tubo dentro da estrutura do pavimento, todos os materiais dos tubos de esgoto
 - não adequado para louça sanitária de sanita 4,5 l
 - PP

equipamento
Anel de vedação, junta perfilada

modelo DN desvio UE artigo GD €
8090 100 180 1 294 885  75 44,92
8090.1 100 120 1 340 780  75 44,92
8090.2 100 90 1 484 354  75 44,92
8090.3 100 60 1 484 361  75 44,92

Curva de descarga  90°
 - para montagem de um módulo de lavatório ou estrutura de lavatório  Viega  Eco  Plus com uma 
profundidade da parede autoportante metálica de 75  mm

 - PP
 - reduzido em profundidade

equipamento
Ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para lavatório
 modelo  8113.21

DN UE artigo GD €
40/50 1 331 160  75 9,89

Curva de descarga  90°
 - para fixação com suportes para misturadoras ou bloco de estrutura de encastrar de misturado-
ras exteriores Mono da Viega

 - material sintético
equipamento
Suporte, clipe da estrutura de encastrar para lavatório, emboque em borracha DN40/30, tampão
 modelo  2125.9

DN UE artigo GD €
40/50 1 329 730  78 15,44


