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Baia a devenit un spațiu locativ important. Aceasta conferă relaxare, wellness și igi-
enă – și este spațiul în care găsim timp pentru noi. Pentru ca fiecare zăbovire în baia 
Dumneavoastră. să fie ceva special, Viega vă pune la dispoziție o paletă cuprinză-
toare de design-uri. Rezultatul puteți să-l observați în această broșură. Vă dorim să 
vă bucurați descoperind diferitele tendințe pentru noua dumneavoastră baie.

Achim Pohl, CEO și Diplom-Designer de la ARTEFAKT design pohl/fiegl gbr
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Inspirația noastră
Din metropolele design-ului direct în baia Dumneavoastră: Periodic ne inspirăm din 
tendințe la nivel mondial pentru a vă putea oferi design-uri actuale și extravagante.

Baie în tendințe 1: Tehnologic modern
Ce-i mai bun pentru Dumneavoastră. Este aproape suficient de bun? Vă plac for-
mele transparente, materiale de calitate superioară și design individual, poate chiar 
remarcabil? Visign for More vă pune la dispoziție clapete de acționare exclusive 
pentru cele mai pretențioase cerințe.

Baie în tendințe 2: Necomplicat-minimalist
Aici se dezvoltă împreună ce se potrivește mai bine. Cu Viega Visign amenajați baia 
Dumneavoastră în stil contemporan și adaptabil în orice moment – printr-un design 
atemporal și o calitate care se va menține multe generații.

Băile sunt la fel de versatile ca utilizatorii acestora. Din acest motiv Viega oferă pentru 
fiecare lume a băilor clapete de acționare care se potrivesc tendințelor actuale în 
privința obiectelor sanitare și a gresiei: de la emoțional până la rațional, de la simplă 
până la extravagantă, oferind o experiență tactilă sau fără contact.

Simultan clapetele noastre de acționare de design îndeplinesc toate cerințele fără 
să vă facă alegerea dificilă – indiferent dacă este vorba de o construcție nouă sau 
renovare.

Funcție igienică Fără contact InfraroșuAcționare din 
față și de sus

Tehnologie cu LED Clapete de acționare 
cu iluminare

de la pagina 6

de la pagina 8
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Inspirația noastră

DIN�METROPOLELE��
DESIGN-ULUI�DIRECT�ÎN��
BAIA�DUMNEAVOASTRĂ.
Tendințele noi în privința băilor se generează prin tendințele locative. Din acest motiv 
ne inspirăm la dezvoltarea clapetelor noastre de acționare din punctele de interes 
creative pe plan mondial. Pentru că numai astfel se poate genera un melanj perfect 
dintr-un stil clasic de design atemporal și unul dorit neapărat. 

De la tendințele modeste precum stilul nordic unde se pune accent pe amenajarea 
ton-în-ton până la stilul glamouros evident care lucrează cu contraste puternice. 
Sau mai bine înapoi în natură cu culori calde și materiale delicate? Indiferent pentru 
ce tendință vă decideți – clapetele de acționare Visign se adaptează în mod optim 
dorințelor Dumneavoastră. 
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Vă amenajați baia ca spațiu locativ și vă inspirați în acest timp din tehnologia modernă. 
Însă rămân importante materialul de înaltă calitate, design-ul, efectul tactil și culoa-
rea – toate trebuie să fie adaptate perfect între ele. Și clapetele de acționare de ase-
menea. Visign for More se completează armonios în fiecare ambient al băii și permite  
o înaltă siguranță în funcționare, relaxare și confort rezidențial unic.

Decent sau marcant? 
Alegeți un obiect deosebit de atractiv sau o placă decentă care convinge printr-un 
design discret.

Atingere fină 
Clapetele de acționare de design Viega conferă un efect tactil fascinant. Acestea 
invită să fie atinse – chiar dacă nu este necesar.

Aduceți un joc de culoare 
Armaturile în culori neobișnuite au devenit între timp o caracteristică foarte cerută în 
amenajări. Pentru o amenajare uniformă a băii vă punem la dispoziție o multitudine 
de clapete de acționare pentru WC-uri si pentru pisoare – în culori individuale metalice 
și speciale.

Baie în tendințe 1

TEHNOLOGIC�MODERN.
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Lumina ca element de design

DISPUNEȚI�DE�ACCENTE�
LUMINOASE�ÎN�BAIA��
DUMNEAVOASTRĂ.
Iluminarea joacă un rol central în configurarea băii. Pentru că efectul culorilor poate 
influența pozitiv starea de spirit a utilizatorului băii. Din acest motiv Viega se impune 
și în acest caz. O multitudine de clapete de acționare electronice se pot amenaja la 
cerere cu o ramă LED care se activează la apropiere (cca. 3 m). Lumina neutră plăcută 
folosește ca lumină de orientare și funcțională în întuneric, rămâne însă la un nivel 
decent astfel încât să nu intre în concurență cu iluminarea băii.
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Metal cupru-auriuCulori metalice și speciale la cerere

Metal antracitMetal aurit

Sticlă alb trafic

Sticlă negru închis

Lemn stejar băițuit
Lemnul este natural, lemnul este cald, lemnul evidențiază calitatea vieții. Nu numai 
prin efectul vizual și tactil grațios, dar și datorită efectului pozitiv al acestuia asupra 
climatului încăperii. 

Cu clapetele de acționare Visign for More 200 din stejar afumat obțineți o replică 
perfectă la pereții de accent din lemn. Ambele taste de spălare provin din „tăierea 
aceluiași lemn“, care semnifică o împerechere estetică. Acest lucru semnifică faptul 
că fiecare clapetă de acționare este cu adevărat unică. 

Însă Visign for More 200 nu se evidențiază vizual numai la modelul din lemn veritabil. 
Ambele variante din sticlă prezintă un aspect vizual plutitor și lucios și denotă astfel  
o ușurință și un luciu deosebit. Culorile noi precum cupru-auriu și  antracit se remarcă 
în mod evident declarativ. Astfel Visign for More 200 reprezintă o clapetă de acționare 
care se adaptează cu plăcere tuturor dorințelor de design.

Visign for More 200

ÎNAPOI�ÎN�NATURĂ.
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Inox alb trafi c

Inox antracit

Inox aurit

Inox mătuit

Culori metalice și speciale la cerere

Design solid, debitat cu laser dintr-o bucată de metal: Aceasta este noua clapetă 
de acționare cu declanșare electronică Visign for More 201 – de exemplu din inox 
mătuit. Placa extrem de subțire se completează cu orice perete prețios, la cerere 
și în același plan cu faianța sau opțional cu ramă LED. Forma curbată în exterior 
a clapetei se înclină spre observator în timp ce tastele se ridică în sus. Astfel clapeta 
impune un aspect clar vizual și tactil.

Visign for More 201

PLĂCEREA�LUXULUI.
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Metal alb trafi c

Metal alb trafi c/cromat

Metal aurit

Culori metalice și speciale la cerere

Cu clapeta de acționare Visign for More 202 se pornește spălarea WC-ului de la 
buton. Mai exact: de la butonul rotativ – care înlocuiește apăsarea clasică prin rotire. 
Designul organic cu iluminare LED invită la atingere și la dorința de o face din nou. 
Astfel prin intermediul butonului rotativ tactil proeminent se formulează o antiteză 
îndrăzneață pentru design-ul plat dominant în prezent – și amplifică acest lucru 
prin intermediul unui montaj la nivel cu faianța. Placa cu declanșare electronică se 
adaptează în mod ideal la arhitecturile organice și băile patchwork cu aspect retro, 
etno sau seventies. Și în privința culorii aceasta este adaptată fiecărui gust: prin 
intermediul unei vopsiri individuale care este posibilă în multe culori speciale.

Visign for More 202

UN�HIGHLIGHT�VEROSIMIL.
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Tastele de spălare sunt rotunde, de regulă. A venit momentul să creăm excepții la 
reguli, citând Viega. Rezultatul se poate observa și atinge: Noua clapetă de acționare 
Visign for More 204 înlocuiește tastele clasice rotunde cu o clapetă orizontală care 
doar se atinge ușor – mai mult pentru o cantitate mai mare de spălare, mai puțin pentru 
o cantitate mai mică de spălare. 

Clapeta orizontală îngustă din inox mătuit dă senzația unui ac înfipt în perete – o piesă 
decorativă prețioasă verosimilă cu declanșare electronică, cu care impuneți accente 
elegante. La cerere se poate combina cu o ramă pentru montaj îngropat cu LED.

Visign for More 204

AFIRMAȚIE�MODESTĂ�COOL.

Inox antracit

Inox antracit/inox mătuit 

Inox auritCulori metalice și speciale la cerere

Inox lucios

Inox mătuit
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Permanent igienic, lucios imaculat, extrem de ușor de îngrijit și cu declanșare elec-
tronică. Instalați viitorul în baia dumneavoastra de astăzi: Noua clapetă de acționare 
Visign for More 205 sensitive prezintă un confort fără atingere la cel mai înalt nivel.
Rama cromată cu elementul din sticlă neagră subliniază ușurința desăvârșită stra-
lucirea. Pentru declanșare îndreptați pur și simplu mâna la o distanța mică față de 
funcția de spălare dorită. Aceasta este afișată printr-un nor luminos încadrat de la 
o distanță de cca. 3 m.

Astfel Dumneavoastră vă bucurați nu numai de un confort maxim de spălare – vă 
mențineți astfel și la distanța față de bacterii.

Visign for More 205 sensitive

ATINGEȚI�VIITORUL,�
FĂRĂ�SĂ-L�ATINGEȚI.

Sticlă negru închis
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Baie în tendințe 2

NECOMPLICAT-�
MINIMALIST.
Viața înseamnă schimbare. Ce bine că baia Dumneavoastră se adaptează și se dez-
voltă o dată cu nevoile tuturor locuitorilor datorită WC-urilor și lavoarelor cu înălțime 
reglabilă, care îi întâmpină în același timp atât pe cei mari cât și pe cei mici. Datorită 
unui aspect optic atemporal, care va persista și pe viitor chiar dacă este din trecut. 
Și datorită calității testate Viega, rezistă multe generații.

Cu clapeta de acționare Visign aduceți confortul modern al spălării în baia mai multor 
generații – și participați în același tip la versatilitatea gusturilor acestora.





Viega Visign  |  25

Un design bun supraviețuiește numai printr-un contrast echilibrat. Din acest motiv 
acest model clasic de design combina tastele de spălare rotunde cu geometria 
ramelor paralelipipedice. Tasta pentru cantitatea de spălare mare este curbată spre 
exterior (convex), tasta pentru cantitatea de spălare redusă spre interior (concav). 
Pentru că acest model este atât de preferat de clienții noștri am realizat clapetele de 
acționare pentru Dumneavoastră mai curbate: am accentuat contururile, am îmbu-
nătățit capacitatea la atingere și am adaptat tehnologia. Clapeta deosebit de subțire, 
cu o înălțime constructivă de numai 8 mm se încorporează la cerere cu o ramă 
pentru montaj îngropat și la nivel cu faianța în orice tip de amenajare a peretelui. 
Descoperiți un clasic atemporal cu aspect nou.

Visign for Style 20

OBIECTE�ROTUNDE.

Plastic mat nobil

Plastic cromat

Plastic alb alpin
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Robust, simplu și fără cusur – acesta este Visign for Style 21. Cele două taste de 
spălare cu lățime diferită conferă o tensiune vizuală, care este echilibrată în mod 
armonios datorită celor trei clapete cu lățime identică. Design-ul minimalist prezintă 
datorită unei înălțimi constructive de numai 8 mm o orientare clară și se adaptează 
în orice aspect puristic al băii, de exemplu în stilul arhitectural al clădirii. Pentru 
o integrare deosebit de lină a designului este posibil și montajul la nivel cu faianța.

Visign for Style 21

MARGINE�TRANSPARENTĂ.
Plastic alb alpin

Plastic mat nobil

Plastic cromat
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Pe lângă pătratul clasic se impun din ce în ce mai mult forme geometrice blânde 
la amenajarea băii: Visign for Style 23 convinge datorită tastelor de spălare ovale 
lunguiețe, rotunjirile intensive ale marginilor sau o ramă suport cromată, care amin-
tește de forma unui smartphone și permite plăcii să plutească formal față de perete. 
Aceasta se poate procura în zece variante de culori, aleatoriu, ton în ton sau în exe-
cuție bicoloră puternic contrastantă.

Visign for Style 23

LINIA�GRAȚIOASĂ.

Plastic negru intens

Plastic aurit

Plastic mat nobil

Plastic cromat

Acril negru închis/negru închis mat

Plastic alb alpin

Culori metalice și speciale la cerere

Plastic culori inoxAcril negru închis/culori inox
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Geometria strictă perfect combinată cu efectul tactil blând – Visign for Style 24 
impune imperativ prin aspectul estetic. Tastele dispuse central vertical formează un 
contra-punct față de orientarea obișnuită orizontală a tastelor. Prin execuția bicoloră 
se evidențiază și mai clar gustul Dumneavoastră de excepție. Prin intermediul mon-
tajului la nivel cu faianța Visign for Style 24 completează orice amenajare a unei băi.

Visign for Style 24

CHIAR�ÎN�CENTRU.

Plastic negru intens

Plastic culori inox

Plastic aurit

Plastic mat nobil

Plastic cromat

Plastic alb alpin

Culori metalice și speciale la cerere

Acril negru închis/negru închis mat

Acril negru închis/culori inox
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Corespunzător contradictoriu: Forma este atât de îndrăzneață încât îți dorești să 
o atingi. Totuși arhitectura inteligentă a luminii semnalizează: stați la distanță! 
Vopseaua fluorescentă se încarcă peste zi de la surse de lumină naturală și artificială, 
luminează în întuneric și conferă astfel orientare, fără a aprinde lumina. Forma și 
finisajul clapetei cu declanșare electronică amintește de un smartphone plat, iar 
punctele luminoase încadrate de un ecran modern multimedia. Aspectul alb curat 
evidențiază nivelul maxim de igienă, pe care îl obțineți cu acest highlight în baie.

Visign for Style 25 sensitive

ELEGANȚĂ�FĂRĂ�
ATINGERE.

Plastic alb alpin
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Visign for More 200 și Visign for Style 23

DECLANȘARE�INTELIGENTĂ�
DE�LA�DISTANȚĂ.�
Indiferent dacă după un colț, de la peretele opus sau încorporat într-o piesă de 
mobilier invecinata, cu: Cu Visign for Style 23 și Visign for More 200 operați declan-
șarea spălării de acolo de unde vă este cel mai comod și beneficiați în același 
timp de o flexibilitate maximă de amenajare.

Visign for More 200: Design de înaltă calitate
Visign for More 200 convinge prin eleganța modestă din sticlă neagră închisă sau albă.

Visign for Style 23: Confort practic 
Visign for Style 23 se potrivește decent la fiecare perete și la fiecare piesă de mobilier. 
Tasta de spălare dublă ovala dispusa longitudinal completează în mod armonios 
forma geometrică dreptunghiulară. Cantitatea de spălare mare sau mică sunt marcate 
prin puncte de apăsare. Visign for Style 23

Plastic cromat
Visign for More 200
Sticlă negru închis

Visign for More 200
Sticlă alb trafi c

Visign for Style 23
Plastic alb alpin



Motiv ohne Bidet
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Funcție igienică 
Dacă conductele de apă nu sunt utilizate mai mult timp se pot genera bacterii în apă. 
Pentru a evita exact acest lucru toate clapetele electronice declanșează spălarea 
WC-ului cu funcția igienică la intervale și volum setate în mod individual. Puteți să vă 
asigurați că din conducte iese numai apă curată.

Canal de introducere pentru pastile de curățare 
Mereu proaspăt: Canalul de introducere compatibil cu toate clapetele de acționare 
a WC-ului din această broșură asigură o prospețime de durată fără depuneri de 
piatră inestetice în WC. Deschideți pur și simplu clapeta de acționare și introduceți 
pastila de curățare recomandată – aceasta se dizolvă fără urmă.

Rama LED 
Un highlight inteligent: Multe modele de clapete de acționare pot fi prevăzute  
cu o piesă suplimentară cu lumină ambientală plăcută care ajuta la orientarea în  
întuneric. Acestea sunt recomandate în special pentru Visign for More 201 și  
Visign for More 204.

Montaj la nivel cu plăcile de acoperire 
Avantaj just: Multe clapete pentru pisoare și de acționare Visign sunt adecvate  
pentru montajul la nivel cu faianța. Astfel se generează o unitate prin formă și funcție, 
suprafață și clapetă.

Declanșare fără atingere 
Ambele clapete de acționare Visign for More 205 sensitive și Visign for Style 25 sensitive 
garantează cel mai înalt grad de igienă fără amprente. Suprafața plană este foarte 
ușor de îngrijit.

Compatibilitate deplină 
Toate clapetele de acționare Viega sunt compatibile cu toate rezervoarele de spălare 
Prevista. Acest lucru înseamnă că puteți să le înlocuiți în orice moment dacă vă 
schimbați gustul sau stilul băii. Și în privința uzurii puteți să rămâneți liniștit/ă: Fiecare 
clapetă este testată pentru o durabilitate de minim 25 ani.

Amenajare individuală 
Prin intermediul clapetelor noastre de acționare de design puteți să vă amenajați 
baia pe cât de individual vă doriți. Vă împărtășim cu plăcere toate culorile și finisajele 
individuale la cerere.

Clapetele de acționare Visign conving nu numai prin intermediul suprafețelor  
individuale, ci în principal și prin tehnologia inteligentă aflată în spate.

Soluții inteligente de detaliu pentru baia Dumneavoastră

ACUM�INCLUS�LA�MODELUL�DE�SERIE:��
CONEXIUNEA�DUMNEAVOASTRĂ�ÎN�VIITOR.
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Clapete de acționare pisoar

COMPLETAREA�DESIGN-�
ULUI�PERFECT�PENTRU��
BAIA�DUMNEAVOASTRĂ.
Important pentru amenajarea unei băi este design-ul adaptat cu aceasta. Din acest 
motiv primiți la clapetele de acționare ale pisoarului Viega modelul potrivit perfect 
pentru spălarea WC-ului. În mod corespunzător nu există limite în privința cerințelor 
Dumneavoastră de design. De asemenea nici în cazul culorii: la cerere primiți clape-
tele de acționare și în vopseaua individuală sau aspect metalic.

Visign for More 200 IR
Sticlă negru închis

Visign for Style 23
Plastic alb alpin

Visign for Style 21
Plastic alb alpin

Alte culori:
cromat și mat nobil

Alte culori:
cromat și mat nobil

Alte culori:
cromat, mat nobil, culori inox, negru 
închis, acril negru închis/culori inox,  
acril negru închis/negru închis mat

Alte culori:
sticlă alb trafic, sticlă negru închis, 
plastic alb alpin, plastic culori inox, 
plastic cromat, lemn stejar băițuit

Visign for Style 20
Plastic alb alpin
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Acum e rândul Dumneavoastră

AMENAJAȚI-VĂ�BAIA��
PERFECTĂ.
Cu ajutorul configuratorului Viega pentru clapetele de acționare găsiți numai în câ-
teva secunde o clapetă de acționare care se potrivește perfect cu amenajarea băii 
Dumneavoastră. Prin intermediul diferitelor filtre puteți să vă decideți între diferitele 
clapete de acționare a WC-ului și pentru pisoare și în final să selectați elementul în 
spatele peretelui potrivit. Și situația constructivă se poate personaliza: de la pereți 
monocromi până la o poză a situației individuale de montaj – vă amenajați baia cum 
vă place. 

Descoperiți cât de bine se potrivește totul cu configuratorul Visign de la adresa  
viega.com/Prevista/Flushplate-configurator
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Viega EMEAPA GmbH & Co. KG
Viega Platz 1 
57439 Attendorn 
Germania

Telefon +49 (0) 2722 61-0

viega.ro

Contactul Dumneavoastră local: 
Telefon +40 (74) 4 76 20-72 
viega.ro


