


„�HEA�DISAIN�–�SEE�ON�MITTE��
AINULT�ÕIGE�VORM,�VAID�ÕIGE�
VORM�ÕIGEL�AJAL.”

Vannituba on muutunud oluliseks eluruumiks. See pakub lõdvestust, heaolu ja  
hügieeni ning on ka ruum, kus leiame aega iseenda jaoks. Selleks, et iga vannitoas 
viibimine oleks eriline, pakub Viega teile hulgaliselt mitmesuguseid kujundusvõimalusi. 
Tulemust näete selles brošüüris. Soovime teile palju rõõmu oma uue vannitoa  
sisustamisel ja kõige erinevamate trendide avastamisel.

Achim Pohl, ARTEFAKT design pohl/fiegl gbr diplomeeritud disainer ja ärijuht
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loputusplaat

Tasapinnaline

Meie inspiratsioon
Disainimetropolidest otse teie vannituppa. Me ammutame inspiratsiooni maailmas 
valitsevatest trendidest, et pakkuda teile kaasaegset ja erilist disaini.

Vannitoa trend 1: modernne koos tehnilise leidlikkusega
Parim ei ole teile piisavalt hea? Teile meeldivad selged vormid, hinnalised materjalid 
ja individuaalne, võibolla isegi silmatorkav kujundus? Visign for More pakub 
eksklusiivseid kõrgeimaile nõudmistele vastavaid loputusplaate.

Vannitoa trend 2: tagasihoidlik-lihtne
Siin kasvab kokku see, mis kokku kuulub: Viega Visign võimaldab teil kujundada 
vannitoa, mis sobib kõikidele generatsioonidele ning on igal ajal kohandatav – 
tänu ajatule disainile ja kvaliteedile, mis peab vastu generatsioone.

Vannitoad on sama erinevad kui nende kasutajad. Seepärast pakub Viega igasuguse 
sisustuse jaoks loputusplaate, mis sobivad kaasaegsete keraamika ja katteplaa
ditrendidega: emotsionaalsest ratsionaalseni, lihtsast ekstravagantseni, need võivad 
pakkuda puudutuse elamust või olla puutevabad.

Samas katavad meie kujundatud loputusplaadid kõik vajadused ilma valikut raskeks 
tegemata – teil võib olla käsil nii uusehitus kui saneerimistöö.

alates lk 6

alates lk 8

alates lk 22
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Meie inspiratsioon

DISAINIMETROPOLIDEST�
OTSE�TEIE�VANNITUPPA
Uued vannitoatrendid tekivad eluviisitrendide kaudu. Seepärast leiame loputus
plaatide arendamisel inspiratsiooni maailma loomingulistest tõmbekeskustest,  
sest ainult nii saab tekkida ajatu disainiklassika ja kaasaegse musthave perfektne  
ühendus.

Tagasihoidlikest trendidest, mis iseloomustavad Nordicstiili, kus rõhk on asetatud 
toontoonis kujundusele, kuni silmatorkavalt glamuurse stiilini, mis mõjub oma tera
vate kontrastidega. Või pigem siiski tagasi looduslikult soojade värvide ja mahedate 
materjalide juurde? Ükskõik, millise suuna kasuks otsustate – Visignloputusplaadid 
sobituvad optimaalselt teie soovidega.





8  |  Viega Visign

Te kujundate oma vannituba kui eluruumi ja saate seejuures inspiratsiooni moodsaimast 
tehnikast. Kuid te väärtustate ka hinnalist materjali, disaini, puudutuse tunnet ning 
värvi – kõik peab olema perfektselt üksteisega sobitatud. Nii ka loputusplaat.  
Visign for More sulandub harmooniliselt igasse vannitoa keskkonda ning tagab  
teile kõrgeima töökindluse, lõõgastuse ja erilise mugavuse. 

Tagasihoidlik või markantne? 
Valige eriline pilgupüüdja või hoopis mõni silmatorkamatu plaat, mis kütkestab oma 
tagasihoidliku kujundusega.

Meeldiv puudutus 
Viega disainitud loputusplaadid loovad puudutamisel erilise tunde. See kutsub neid 
puudutama – ka siis, kui see pole üldse vajalik.

Tooge mängu värv 
Harjumatute värvitoonidega armatuurid on vahepeal muutunud ihaldatud kujundus
elemendiks. Seepärast on vannitoa ühtse kujunduse huvides teie käsutuses palju 
individuaalsetes metall ja erivärvides loputus ja pissuaariplaate.

Vannitoatrend 1

MODERNNE�TEHNILINE
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Valgus kujunduselemendiks

LISAGE�OMA�VANNITUPPA��
SÄRAVAID�AKTSENTE
Valgustusel on vannitoas keskne osa, sest värvide toime võib vannitoa kasutaja meeleolu positiivselt mõjutada.  
Seetõttu on Viega ka siin suunanäitajaks: paljusid elektroonilisi loputusplaate saab soovi korral varustada LED 
raamiga, mis lülitub sisse lähenemisel (umbes 3 m). Meeldival valgusel on seega nii pimeduses suunda näitav  
kui ka kujunduslik funktsioon, jäädes aga nii tagasihoidlikuks, et ei hakka konkureerima vannitoa valgustusega.
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Metallik vaskne kuldMetallik- ja erivärve  
palume küsida

Antratsiitmust metall

Valge klaas

Sügavmust klaas

Puit, peitsitud tamm

Puit on looduslik, puit on soe, puit lisab elukvaliteeti. On silmale meeldiv ja puudutades 
mahe ning mõjutab positiivselt kogu ruumi miljööd.

Visign for More 200 poolt loodud loputusplaat peitsitud suitsutammest loob  
perfektse täienduse pilkupüüdvatele puidust seintele. Mõlemad puutepinnad  
on „samast puust”, see tähendab paarikaupa ühesuguse tekstuuriga. Tänu  
sellele on iga loputusplaat tõeliselt unikaalne.

Lisaks ehtsale puidule kasutab Visign for More 200 veel teisigi kauneid materjale. 
Mõlemad klaasist variandid tekitavad hõljuva optilise mulje, neist kiirgub erilist  
kergust ja sära. Uued värvid nagu kuldvask ja antratsiit loovad seevastu kindla  
aktsendi. Nii sobituvad Visign for More 200 loputusplaadid raskusteta kõikide  
kujunduslike soovidega.

Visign for More 200

TAGASI�LOODUSE�JUURDE

Kullatud metall tellimisel
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Valge roostevaba teras

Antratsiitmust roostevaba teras

Harjatud roostevaba teras

Metallik- ja erivärve palume küsida

Erilise disainiga, laserlõikuse abil töödeldud metalli terviktükist: see on Visign for More 201 
uus elektrooniliselt lülitatav harjatud roostevabast terasest loputusplaat. Õhkõhuke plaat 
sobib kokku igasuguse seinakujundusega, soovi korral ka seinaplaatidega samal tasapinnal 
või lisatava LEDraamiga. Puutepinnad eristuvad muust pinnast, sellega luuakse optiline ja 
puudutamisel selgelt tunnetatav aktsent.

Visign for More 201

LUKSUSESOOV

Kullatud roostevaba teras tellimisel
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Valge metall

Valge/kroomitud metall

Metallik- ja erivärve  
palume küsida

Visign for More 202 loputusplaat pöörab WCloputuse pea peale, täpsemalt öeldes 
nupu peale, asendades klassikalise vajutamisliigutuse pööramisega. Orgaaniline 
LEDvalgustusega disain kutsub puudutama ja mitte enam lahti laskma. Sellega 
loob väljaulatuv pöördnupp puudutamisel tänapäeval domineerivale tasapinnalisele 
disainile julge vastandi ning teeb selle veel enam märgatavaks, kui loputusplaat on 
paigaldatud seinaplaatidega tasapinnaliselt. Elektrooniliselt lülitatav plaat sobib 
ideaalselt orgaanilise arhitektuuriga ning retro, etno või seitsmekümnendate stiilis 
patchworkvannitubadesse. Ka värvi poolest vastab see igale maitsele, sest indivi
duaalseks värvivalikuks on saadaval paljud erivärvid. 

Visign for More 202

TÕELINE�PÖÖRE

Kullatud metall tellimisel
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Puutepinnad on ümmargused, ütleb reegel. On ülim aeg luua reeglile erandid, ütleb 
Viega. Tulemus on nähtav ja käegakatsutav: uue Visign for More 204 loputusplaadi 
puhul on klassikalised ümarad pinnad asendatud ribaga, mida tuleb ainult kergelt 
puudutada – pikemat suuremaks ja lühemat väiksemaks veekoguseks.

Kitsas roostevabast harjatud terasest elektroonilise lülitusega riba mõjub seinal 
nagu ehe, tõeline kaunistus, millega loote elegantseid aktsente. Soovi korral kombi
neeritult ka paigaldatava LEDvalgustusega raamiga.

Visign for More 204

STIILNE�VÄHENDUS

Antratsiitmust 
roostevaba teras

Antratsiitmust 
roostevaba teras/ 

harjatud roostevaba teras 

Metallik- ja erivärve 
palume küsida

Poleeritud 
roostevaba teras

Harjatud 
roostevaba teras

Kullatud roostevaba 
teras tellimisel
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Püsivalt hügieeniline, laitmatult sile, absoluutselt kergesti hooldatav ning elektrooni
lise lülitusega. Installeerige tulevik tänasesse vannituppa: uus Visign for More 205 
sensitive pakub kõrgeimal tasemel puutevaba mugavat loputust. Kroomitud raam 
koos mustast klaasist elemendiga mõjub kergelt ja briljantselt. Lülitamiseks hoidke 
lihtsalt kätt soovitud loputusfunktsiooni lähedal. See on nähtav helendava rastreeritud 
pilvena umbes 3 m kauguselt.

Nii naudite maksimaalselt mugavat loputust ning hoiate distantsi ka nakkuste ja 
bakterite suhtes.

Visign for More 205 sensitive

PUUDUTAGE�TULEVIKKU�–�
ILMA�SEDA�PUUTUMATA

Sügavmust klaas
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Vannitoatrend 2

TAGASIHOIDLIK-LIHTNE
Elu on muutumine. Tore, kui ka teie vannituba sellega kohandub ning kasvab koos 
kõigi elanike vajadustega: reguleeritava kõrgusega WCd ja valamud, mis on üht
moodi vastutulelikud nii suurele kui väikesele. Ajatu kujundus, mis ka homme ei 
mõju eilsena ning äraproovitud Viega kvaliteet, mis peab vastu generatsioone.

Visignloputusplaatidega toote mitmele generatsioonile sobivasse vannituppa 
moodsa mugava loputuse ja saate võtta arvesse ka mitmekesiseid maitseeelistusi.
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Hea disain toetub väljapeetud kontrastile. Seepärast seob see disainiklassika üma
rad puutepinnad nelinurkse raamigeomeetriaga. Suurema veekoguse klahv on pisut 
kumer, väiksema veekoguse puhul nõgus. Kuna see on meie klientide poolt väga 
hästi vastu võetud, tegime loputusplaadi teie jaoks nüüd veelgi meeldivamaks: 
teravdasime kontuure, parandasime puudutuse tunnet ja kohandasime tehnikat. 
Õhkõhuke plaat paksusega ainult 8 mm sulandub hästi igasuguse seinakujundu
sega, soovi korral paigaldusraami abil seinaplaatidega samal tasapinnal. Avastage 
ajatu klassika uues ilus.

Visign for Style 20

ÜMARDATUD

Matt kroom plastik

Kroomitud plastik

Alpivalge plastik
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Vastupidav, lihtne ja ilustusteta – see on Visign for Style 21. Kaks erineva suurusega 
puutepinda loovad optilise pinge, mida tasakaalustavad harmooniliselt kolm sama 
laiusega riba. Vaid 8 mm ehitussügavusega minimalistlik disain ei jäta ruumi mit
metähenduslikkusele ja sobib igasse range kujundusega vannituppa, nagu näiteks 
Bauhausi stiilis keskkond. Eriti siledailmelise kujunduse loomisel on võimalik seda 
paigaldada ka seinaplaatidega tasapinda.

Visign for Style 21

SELGED�SERVAD
Alpivalge plastik

Matt kroom plastik

Kroomitud plastik
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Klassikalise nelinurga kõrval löövad vannitubade kujunduses järjest rohkem läbi 
pehmed geomeetrilised vormid: Visign for Style 23 köidab meid pikiovaalsete puu
tepindadega, intensiivselt ümardatud servadega või kroomitud tugiraamiga, mis 
meenutab nutitelefoni kuju ja paneb plaadi näiliselt seinal hõljuma. Saadaval kümme 
värvivarianti, võite valida toontoonis või kontrastse kahevärvilise kujunduse.

Visign for Style 23

SALE�VORM

Sügavmust plastik

Matt kroom plastik

Kroomitud plastik

Sügavmust akrüül/
sügavmust matt

Alpivalge plastik

Metall- ja erivärve 
palume küsida

Roostevaba terase 
värvi plastik

Sügavmust akrüül/
roostevaba terase värvi

Kullatud plastik 
tellimisel
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Range geomeetria on perfektselt ühendatud puudutamisel tekkiva maheda tunde
ga – Visign for Style 24 seab igasse vannituppa oma pilgupüüdja. Keskel asetsevad 
vertikaalsed klahvid eristuvad traditsiooniliselt horisontaalsete klahvide paigutusest. 
Veel selgemalt näitab teie erakordset maitset kahevärviline kujundus. Võimalusega 
paigaldada seda seinaplaatidega tasapinda täiendab Visign for Style 24 iga vanni
toa kujundust.

Visign for Style 24

OTSE�KESKELT

Sügavmust plastik

Roostevaba terase 
värvi plastik

Matt kroom plastik

Kroomitud plastik

Alpivalge plastik

Metallik- ja erivärve 
palume küsida

Sügavmust akrüül/
sügavmust matt

Sügavmust akrüül/
roostevaba terase värvi

Kullatud plastik 
tellimisel 
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Meeldivalt vastuoluline: vorm on nii veetlev, et tahaks seda puudutada, kuid intel
ligentne valgusarhitektuur signaliseerib: hoidke distantsi ! Järelhelendav värv laeb 
end ööpäevaringselt nii loomulikest kui kunstlikest valgusallikatest, helendab 
pimedas ning tänu sellele aitab orienteeruda ilma valgust lülitamata. Elektrooniliselt 
lülituva plaadi vorm ja viimistlus meenutavad lamedat nutitelefoni, rastreeritud 
valguspunktid aga moodsat multimeedia ekraani. Puhasvalge toon rõhutab maksi
maalset hügieeni, mille te selle pilgupüüdja kaudu vannitoas saavutate.

Visign for Style 25 sensitive

PUUTEVABA�ELEGANTS.

Alpivalge plastik
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Visign for More 200 ja Visign for Style 23

NUTIKAS�KAUGLÜLITUS�
Ükskõik, kas nurga taga, vastasseinas või lähedalasuvas mööbliesemes:  
Visign for Style 23 ja Visign for More 200 abil lülitate loputuse sisse seal, kus  
see on teie jaoks kõige mugavam ning naudite samaaegselt maksimaalset  
paindlikkust kujundamisel.

Visign for More 200: Hinnaline disain  
Visign for More 200 võlub teid sügavmusta või valge klaasi tagasihoidliku elegantsiga.

Visign for Style 23: Praktiline komfort  
Visign for Style 23 sobib silmapaistmatult igale seinale ja igale mööbliesemele. 
Pikiovaalne topeltloputuse puutepind liitub harmooniliselt täisnurkse raamigeo
meetriaga. Väike ja suur loputuskogus on märgistatud vajutuspunktidega. Visign for Style 23 

Kroomitud plastik
Visign for More 200 

Sügavmust klaas

Visign for More 200 
Valge klaas

Visign for Style 23 
Alpivalge plastik
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Hügieenifunktsioon 
Kui veetorusid kaua ei kasutata, võivad vees tekkida bakterid. Selle vältimiseks 
lülitavad kõik hügieenifunktsiooniga elektroonilised plaadid soovi korral sisse indivi
duaalselt määratud ajavahemikes ja mahus WC loputuse. Nii on kindel, et torudest 
tuleb alati vaid puhas vesi.

Puhastustableti šaht 
Alati värske: kõikide selles Viega kataloogis olevate WC loputusplaatidega sobituv 
puhastustableti šaht. Need tabletid tagavad püsiva värskuse ja väldivad ebameeldiva 
WC katlakivi teket. Avage lihtsalt loputusplaat ja visake sisse sobiv puhastustablett, 
see lahustub jäägitult.

LED-raam 
Nutikas detail: paljusid elektroonilisi loputusplaate saab ühe lisadetaili abil täien
dada meeldiva miljöövalgustusega, mis aitab pimeduses orienteeruda. See on eriti 
soovitatav Visign for More 201 ja Visign for More 204 puhul.

Seinaplaatidega tasapinnaline paigaldus
Sile eelis: paljusid Visign pissuaari ja loputusplaate saab paigaldada tasapinnaliselt. 
Nii tekib vormi ja funktsiooni, pinna ja plaadi harmooniline ühtsus.

Puutevaba lülitus 
Mõlemad loputusplaadid, Visign for More 205 sensitive ja Visign for Style 25 sensitive 
garanteerivad kõrgeima hügieeni ilma sõrmejälgedeta. Tasane pealispind on abso
luutselt kergesti hooldatav.

Täielik ühendatavus 
Kõik Viega loputusplaadid on ühendatavad kõikide Prevista loputuskastidega. See 
tähendab, et neid on lihtne igal ajal vahetada, kui muutub teie maitse või vannitoa 
stiil. Ka kulumise teema puhul võite rahulikuks jääda: iga plaat on testitud ja peab 
vastu vähemalt 25 aastat.

Individuaalne kujundus 
Meie disainloputusplaatide abil saate oma vannitoa kujundada nii unikaalseks nagu 
teile meeldib. Küsige lisa, me jagame teiega meelsasti kogu teavet kõikide värvide ja 
viimistlusviiside kohta.

Visignloputusplaadid köidavad mitte ainult oma eripäraste pealispindadega,  
vaid eelkõige nende taga peituva intelligentse tehnikaga.

Intelligentsed detaililahendused teie vannituppa

NÜÜD�STANDARDINA�INTEGREERITUD:��
TEIE�ÜHENDUS�TULEVIKUGA
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Pissuaari loputusplaadid

SUUREPÄRANE��
DISAINITÄIENDUS�TEIE�
VANNITOALE
Vannitoa kujundamisel on tähtis, et disain oleks ühtne. Seetõttu saate Viegalt ka 
pissuaari loputusplaate, mis sobivad ideaalselt kokku teie WC loputussüsteemiga. 
Vastavalt sellele pole ka siin teie kujundussoovidele piire seatud, ka mitte värvi osas. 
Küsige lisa, te saate vajalikud loputusplaadid oma isikupärase värvi või metallitooniga.

Visign for More 200 IR
Sügavmust klaas

Visign for Style 23
Alpivalge plastik

Visign for Style 21
Alpivalge plastik

Muud värvid: 
kroomitud ja matt kroom

Muud värvid: 
kroomitud ja matt kroom

Muud värvid: 
kroomitud, matt kroom, roostevaba 
terase värvi, sügavmust akrüül/rooste
vaba terase värvi, sügavmust akrüül/
sügavmust matt

Muud värvid:
valge klaas, sügavmust klaas,  
alpivalge plastik, roostevaba terase 
värvi plastik, kroomitud plastik,  
puit – peitsitud tamm

Visign for Style 20
Alpivalge plastik
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Nüüd on teie kord

KUJUNDAGE�OMA�
IDEAALNE�VANNITUBA
Viega loputusplaadikonfiguraatori abil leiate vaid väheste sammude järel just sellise 
loputusplaadi, mis sobib perfektselt teie vannitoa kujundusega. Mitmesuguste filtrite 
kaudu saate esmalt teha otsuse erinevate WC ja pissuaari loputusplaatide kohta ja 
seejärel leida esipaneelile sobiva elemendi. Paigalduse ümbrust saab samuti isiku
pärastada: ühevärvilistest seintest kuni teie individuaalse vannitoa miljöö fotoni –  
kujundage oma vannituba nii, nagu soovite.

Veenduge, kui hästi kõik kokku sobib: see on võimalik Visignkonfiguraatori abil 
aadressil viega.com/Prevista/Flushplate-configurator
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Viega CE GmbH & Co. KG
Viega Platz 1 
57439 Attendorn 
Saksamaa

Telefon +49 (0) 2722 611299

viega.com

Võtke ühendust:  
Pekka Porkanen

Telefon +372 5895 8957

pekka.porkanen@viega.ee


