Viega Frontveggteknikk
Systemer for kreativ
baderomsinnredning.
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Viega. En tanke bedre!

Familietradisjon
Bak navnet Viega finner du et familieforetak som alltid har stilt
de høyeste krav når det gjelder produktkvalitet, kundenærhet,
leveransepålitelighet og god service. Det vil altså først og
fremst si krav til oss selv. For én ting er helt sikkert: Det skal
mer til enn en god idé – eller tanke – for å skrive en internasjonal suksesshistorie. Det er ikke en tilfeldighet at mot,
innovasjonsglede og lidenskap er de egenskapene som har
preget vårt foretak i over 100 år.
Kompetanse pluss allsidighet
Viegas portefølje omfatter pr. i dag 14.000 produkter. Dette er
produkter som ikke bare representerer en unik allsidighet innen
vår bransje, men som også oppviser en fremragende kvalitet.
Og grunnen til dette er: Hos Viega finner du alt: Medarbeidere
med fremragende utdannelse, de beste råstoffene, ultramoderne produksjonsanlegg – og det på fem ulike produksjonssteder i Tyskland og i USA.
Systematisk og nøyaktig
Dessuten har vi 14.000 produkter kontinuerlig på lager, og de
stilles sammen, kodes, emballeres og sendes ved hjelp av en
knirkefri logistikk. Dette viser systematikk, som alt hos Viega.
For ikke bare prosessene, men også produktene, griper inn i
hverandre. Utgangspunktet her er frontveggteknikken – én av
Viegas mange innovasjoner. Det beste eksemplet er systemet
Steptec, som presenteres i denne brosjyren; et velutprøvd system som åpner for uante muligheter når det gjelder installasjonen. Helt i tråd med vårt motto: Viega. En tanke bedre!
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Frontveggteknikk fra Viega.
Vår allsidighet kjenner ingen grenser.

Farger, fliser, armaturer – så vidt det berører et baderoms
design rent utseendemessig, er det ene og alene oppdragsgiverens individuelle smak som teller. Men bak veggen er det
fagkunnskapen det kommer an på. For hvor pålitelige, sikre
og perfekte sanitæranleggene til syvende og sist blir, det er
det installasjonen som avgjør. Kvaliteten på de bearbeidede
komponentene spiller her en avgjørende rolle.
Denne kvaliteten må være til å stole på – både når det gjelder
materialet, monteringen og i systemforbindelsene. Og det å
tilfredsstille selv de høyeste krav i alt vi gjør, er noe vi betrakter
som vår plikt – med kompromissløs produktkvalitet og omfattende systemkompetanse.
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Viega systemteknikk
Våre kjernekompetanser, fremfor alt våre
universelle rørinstallasjoner av metall
eller kunststoff samt våre frontveggløsninger, har gjort oss til en av bransjens
ledende merkeprodusenter. Navnet
Viega har i flere tiår vært synonymt med
innovativ husteknikk og garantert sikkerhet innen systemforbindelser.
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Steptec
Side
Det behøves kun to grunnkomponenter
for å gi ideene dine fritt
løp: Skinne og fitting.
Kombinasjonsmulighetene er uten grenser.

Viega Eco Plus
Side
Frontveggløsningen med
optimalt forhold mellom
pris og nytte. Klassikeren for objektbygg.

Viega planlegging:
støydemping, brannvern,
fuktighetsbeskyttelse
Side
Gjør deg nytte av Viegas kompetanse
innen støy- og brannvern og fuktighetsbeskyttelse – med sertifisert støydemping etter DIN 4109 i henhold til
Fraunhof Institut für Bautechnik for alle
frontveggsystemer, med produsentuavhengig samsvarserklæring når det
gjelder brannvernsjakt for Viegaswift
og Steptec. Og med viktig informasjon
om isolasjon mot fuktighet.
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UP-sisterne
Visign 2 og Visign
betjeningsplater
Side
Nyskapende som de er innen design, og
med den høye kvaliteten i materialet,
setter Visign betjeningsplater nye standarder.
Viega Visign-sortimentet overbeviser med
sin fasettrikdom og
sine allsidige bruksmuligheter.
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Viega Mono Side
Den robuste frontveggblokken til problemløs inn- og
ommuring.
Viega Mono viser stor grad
av fleksibilitet med sine
variable størrelser.
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Steptec Frihet ved
utformingen av badets design.

Uansett hva du forestiller deg, med
Steptec kan du realisere dine drømmer.
Grunnlag for montasjen er to elementer:
Skinne og fitting. Mer behøver du ikke
for å sette selv usedvanlige ideer og
planer ut i livet. Steptec er en fleksibel
baderomsdesign som er grei å montere.
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Steptec. Så variabelt som overhodet mulig.
Det kan du stole på.
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Individualitet er det helt avgjørende stikkordet når det gjelder
planlegging av badet. Løsningen heter Steptec – det beste
markedet kan tilby når det gjelder tilvirkningen av individuelt
tilpassede eller barrierefrie (handicapvennlige) front- og skilleveggskonstruksjoner - halvhøy, romhøy eller frittstående. Med
bare to basiselementer – skinne og fitting – åpner systemet
for aldeles utrolige muligheter når det gjelder utformingen
av badet.
Prinsippet: Den innovative, trapesformede pressfittingen føyer
systemskinnene sammen i 90°- eller 45°-skjøter. Dette betyr
total fleksibilitet. Ved å trekke til umbrakoskruen, klorer pressfittingene seg slik fast i systemskinnen at alle trekk- eller trykkrefter som oppstår tas imot uten problemer. Dette garanterer
en enorm stabilitet. Beregningene utføres tidsbesparende og
ukomplisert på kvadratmeterbasis. I overensstemmelse med
målene forkorter du skinnene raskt og uten kanter med hjelp
av Steptec-skinnestansen. Og da kun to komponenter behøves, reduseres samtidig lagerkostnadene dine. Dette betyr at
beregningene går opp. Kort og godt: Med Steptec har du
tilgang til en overlegen installasjonsløsning for enhver sanitærmontasje.
Steptec-komplettpakken
inneholder alt du behøver
til pressfittingen og feste
av skinnene. Til slutt
er det kun nødvendig å
supplere de respektive
modulene.

Med skinnestansen som hører
med til systemet, utfører du
manuelt et rent og kantfritt
snitt, som du ikke behøver å
finpusse – raskere, renere
og mer lydløst enn med en
kappsag eller en annen sag.
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Steptec. Gled deg over
uinnskrenket fleksibilitet.

2
1 Systemet består
av to komponenter:
Steptec fitting
og Steptec skinne.
Fittingene kan monteres i 45° eller 90°
vinkel, både på den
lukkede og på den
åpne skinnesiden.
Ved alle andre vinkler
anvendes Steptecleddet.

2 Med mål på
40 mm x 40 mm gir
Steptec-skinnen en
stor underlagsflate
for dekkplatene –
åpnet på en side og
med forstansede
hull til feste i gulv og
på vegger. Steptecsystemet behøver
kun å dekkes med et
enkelt lag med GKFIplater (1 x 12,5 mm).

1
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3 Steptec WC- og
bidetmoduler er utviklet for Steptec-konstruksjoner. For alle
andre anvendelsesområder er Viegaswift
modulene/armaturholdere tilgjengelige.
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4 Steptec-systemet
er utstyrt med den
vannsparende Viega
UP-sisternen Visign 2,
og har derfor ytterligere fordeler å by på.
3
5 Brannvern og støydemping: Steptec
har brannvern-samsvarserklæringen,
ifølge LAR, samt testet støydemping,
ifølge DIN 4109,
utført ved Fraunhofer
Institut für Bauphysik
i Stuttgart.
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Steptec-WC modul 8461.2
H x B x D:
1130/ 980 x 430 x 145 mm

Steptec-WC modul 8438.2
H x B x D:
840 x 430 x 200 mm

Steptec-WC modul 8437,2
H x B x D:
840 x 430 x 200 mm

Steptec Bidet modul 8467
Bredde: 430 mm

Viegaswift
vaskeservant modul 8055.3
Bredde: 430 mm

Viegaswift
vaskeservant modul 8133
(barrierefri)
Bredde: 430 mm

Viegaswift
utslagsvask modul 8131
Bredde: 430 mm

Viegaswift
urinal-modul 8119
for AP-trykkspyler
Bredde: 430 mm

Viegaswift urinal-modul 8128
med Viega UP skyllesystem
Bredde: 430 mm

Viegaswift urinal-modul 8127
for urinal «Joly» og «Visit»
(Keramag) bredde: 430 mm

Viegaswift
urinal-modul 8121.10
for radarelektronikk 230V
Bredde: 430 mm

Viegaswift
urinal-modul 8121.11
for radarelektronikk 9 V
Bredde: 430 mm

Viegaswift
armaturholder 8268
Bredde: 430 mm

Viegaswift
UP armaturholder 8063.0
Bredde: 430 mm

Viegaswift
armaturholder 8068
for vaskemaskinkopling
Bredde: 77 mm

Viegaswift
universalholder 8062.5

Steptec
ferdigelementmodul 8470
Bredde: 314 mm

Steptec bend 8411

Viegaswift
Festeelement 8011.9
Bredde: 275 mm

Viegaswift/Steptec
plate av laminert tre 8096
507 x 280 mm

Steptec skinne 8401

Steptec komplettpakke 8400

Viegaswift
armaturholder
Bredde: 430 mm
Modell 8062

Steptec
skinnestansemaskin 8420

Steptec veggvinkel 8415

Viegaswift/SteptecAqua-KS panel
1500 x 1000 x 12 mm
8040.20
Viegaswift/SteptecGKFI panel
1500 x 1000 x 12,5 mm
8055.10

Se katalogen når det gjelder ytterligere moduler.
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Steptec. Beregne eller montere
– her er begge deler ganske enkelt.

Steptec-komplettpakkene er forkonfeksjonert til dimensjoneringen på en optimal måte i størrelsene 1, 3, 5 og 10 m2. Disse
pakkene inneholder alle nødvendige pressfittings og festematerialer som plugger, skruer, skruer til tørrmurer samt blikkinnlegg i graderte stykktall. Utvalget av tilsvarende pakker samt
materialmengden retter seg etter flaten som skal dekkes til.
Deretter behøver du kun å beregne skinnenes lengde ved hjelp
av skinnefaktoren, bestille passende sanitærmodul fra Viegakatalogen, så kan montasjen begynne.

BxH

På grunnlag av den enkle formelen bredde x høyde beregnes konstruksjonens flatebehov og dermed også størrelsen på den passende komplettpakken. For å finne frem til nødvendig skinnelengde, behøver man kun å
multiplisere dette resultatet med skinnefaktoren (5,5), det er det hele.
Eksempel:
2,4 m x 1,1 m = 2,64 m2 => en 3 m2 komplettpakke
2,64 m2 x 5,5 (skinnefaktor) = 14,52 m2 => tre skinner à 5 m
Denne regnemåten gjelder for alle flater som skal dekkes til.
1 Maksimum tillatt avstand ved tilkobling
av to profiler er 10 mm.
2 Det må kontrolleres at pressingen sitter
som den skal.
3 Umbrakonøkkelen er til hjelp når mindre
profildeformeringer skal utbedres.
4 Når tappene på siden peker nedover, er
pressfittingen montert på fagmessig måte.
5 Med den vedlagte umbrakonøkkelen
dreier du pressingen fast. Dermed er
arbeidet gjort!

1
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4
4

5 Skråne anleggskantene til 45° og trekk
fast panelet med de vedlagte hurtigskruene i
avstander på 180 mm. Deretter smøres det
sparkel på anleggskantene. Sprøyt deretter ut
spalten mellom frontvegg og gulv eller frontvegg eller mellom frontvegg og massivvegg.
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6 Generelt: Romhøye frontvegger støttes
opp bakover i en høyde på 1200 mm.
Ytterligere støtter plasseres hver 2000 mm.

6

6
5
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1 Bestem frontveggens lengde
og dybde.
2 Posisjoner gulv- og veggskinnen, og skru dem
deretter fast.
3 Juster og monter nå Steptec-skinnene på
siden.
4 Sett fast de loddrette skinnene med modul i
avstand på 430 mm. For skinner uten modul må
avstanden ikke være større enn maks. 500 mm.
Sett nå notsteinene inn i profilen og drei dem 90°.
Deretter strammer du til med en ringnøkkel
størrelse 17.
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Viega Eco Plus.
Det økonomiske systemet
for objektbygg.

Viega Eco Plus står for en velprøvd teknikk,
rasjonell montasje og intelligente detaljløsninger.
Slik er det pragmatiske systemet egnet til enhver
form for frontvegginstallasjon, og nettopp i
objektområdet er det ett av de mest benyttede
løsningene. Viega Eco Plus får du til en fristende
komplettpris. Et system du kan regne med.

14
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Viega Eco Plus. Overbeviser med prisen,
begeistrer med ytelsen.

Med det eksepsjonelle forholdet mellom pris og nytte setter
Viega Eco Plus nye standarder innen objektbygg. Ganske
enkelt fordi alt stemmer: både den solide bearbeidingen, den
robuste kvaliteten og den enorme allsidigheten. Om det dreier
seg om enkel-, skinne- eller stativmontasje – Viega Eco Plus
garanterer en problemløs og sparsom installasjon. Takket
være smarte løsninger og innovative detaljer, som f.eks. oppstillingsveiledningen, sparer du tid ved montasjen. I tillegg til
dette sørger den dybdejusterbare WC-benden for at tilslutningen til avløpssystemet blir vesentlig forenklet. Så praktisk
som overhodet mulig.
Sparsom, monteringsvennlig og et suverent ytelsesspektrum,
dette er aspekter som anbefaler Viega Eco Plus som et ideelt
system for tørrmurer innen sektoren objektbygg.
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Viega Eco Plus. En all-rounder
du kan regne med.

2
1 De stabile, selvbærende elementene
består av pulverbelagte
rammer og garanterer
absolutt torsjonsfasthet
og statisk sikkerhet.
Tildekkingen av elementene er i dobbel
utførelse (2 x 12,5 mm).

1

6

2 Festesettet kan
monteres direkte på
veggen, på montasjeskinnen eller over
45° i hjørnet. Den
muliggjør en trinnløs
dybdeinnstilling
av elementene inntil
200 mm.

7

5 De uttrekkbare støtteføttene kan integreres både i et 50 mm
og i et 75 mm stativ.

6 Viega Eco Plus er
utstyrt med den vannsparende Viega UPsisternen Visign 2, og
har derfor ytterligere
fordeler å by på.

3 Keramikkfestet kan
innstilles individuelt
til et handicapvennlig
høydemål.

4 Med den dybdejusterbare benden
forenkles tilkoblingen
til avløpssystemet
vesentlig.

3
7 Den integrerte oppstillingshjelpen i alle
Viega Eco Plus-elementene sikrer en rask
og enkel montasje.
8
8 Viega Eco Plus har
en sertifisert støydemping ifølge DIN 4109
fra Fraunhofer
Institut für Bauphysik,
Stuttgart.
4
5
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Viega EcoWC element 8180.25
H x B x D:
1130 x 490 x 130–200 mm

Viega EcoWC element 8180.26
H x B x D:
1130 x 490 x 130–200 mm

Viega Eco PlusWC element 8161.2
H x B x D:
1130 x 490 x 130–200 mm

Viega Eco PlusWC element 8138.2
H x B x D:
830 x 490 x 200 mm

Viega Eco PlusWC element 8137.2
H x B x D:
830 x 490 x 200 mm

Viega Eco Plusbidet element 8167.5
H x B x D:
1130 x 490 x 100–200 mm

Viega Eco Plusvaskeservant element 8163
H x B x D:
1130 x 575 x 100–200 mm

Viega Eco Plusvaskeservant element 8156
H x B x D:
1300 x 490 x 100–200 mm

Viega Eco Plusvaskeservant element 8158
H x B x D:
1130 x 490 x 90–200 mm

Viega Eco Plusvaskeservant element 8155
med UP telleverk,
H x B x D:
1130 x 490 x 115–200 mm

Viega Eco Plusvaskeservant element 8154
med UP telleverk,
H x B x D:
1130 x 490 x 115–200 mm

Viega Eco Plusvaskeservant element 8159
H x B x D:
1300 x 490 x 100–200 mm

Viega Eco Plus
urinal element: 8164.5
H x B x D:
1130/1300 x 490 x 100–200 mm

Viega Eco Plusurinal element 8152.1
(radarelektronikk 230 V)
H x B x D:
1130 x 490 x 125–200 mm

Viega Eco Plus
urinal element: 8152.2
(radarelektronikk 9 V)
H x B x D:
1130 x 490 x 125–200 mm

Viega Eco Plusfesteelement 8169
H x B x D:
1130 x 330 x 30–200 mm

Viega Eco Plus
festesett 8173

Montasjeskinne 8001
H x T: 40 x 22 mm
Lengde: 3000 mm

Se katalogen når det gjelder ytterligere tilbehør.
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Viega Eco Plus: Lekende lett å montere.

Frontvegg enkeltmontasje BH 1130 mm

Frontvegg seriemontasje BH 1130 mm

1 I en høyde av 1110 mm plugges festesettet fast i veggen.
Avstanden mellom de to festene skal være på 440 mm.

1 Hver 500 mm plugges montasjeskinnen fast til veggen
i en høyde av 1110 mm. Deretter setter man festesettet på
i en avstand av 440 mm.

2 Sett på Eco-Plus WC elementet og posisjoner det med vaterpasset.
Deretter plugges de «uttrekkbare» føttene i gulvet. På siden og over
elementet setter man på veggprofilene som gipskartongplatene skal
skrues fast i senere.

2 Når de to elementene settes på, må det passes på at de
posisjoneres nøyaktig, idet vaterpasset brukes. Deretter
setter man på sideveggprofilene, som gipskartongplatene
skrues fast i senere.

3 Til slutt følger nå bare tildekkingen av elementet med et dobbelt
lag med GKFI plater (2 x 12,5 mm).

1

2

3 Til slutt følger tildekkingen av elementet med et dobbelt
lag med GKFI plater (2 x 12,5 mm).

3

1

Frontvegg enkeltmontasje BH 830 mm
1 I en høyde av 810 mm plugges festesettet fast i veggen. Avstanden mellom de
to festene skal være på 440 mm.
2 Sett på Eco-Plus WC elementet og posisjoner det med vaterpasset. Deretter plugges
de «uttrekkbare» føttene i gulvet. På siden og over elementet setter man på veggprofilene
som gipskartongplatene skal skrues fast i senere.
3 Til slutt følger nå bare tildekkingen av elementet med et dobbelt lag med GKFI plater
(2 x 12,5 mm).

1
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2

3

2

3

Hjørnemontasje BH 1130 mm
1 Plassering av festesettet i en
høyde av 1110 mm.
2 Nå monterer man WC elementet, posisjonerer det og plugger
det fast til gulvet. Først plasseres
de 45° hjørneprofilene på siden,
disse tjener senere som underlag
eller til feste av GKFI platene.
Til det samme formålet følger
deretter monteringen av en 90°
veggforbindelsesprofil over WC
elementet.

1

2

1

3

3 Til slutt må konstruksjonen
bare dekkes til med et dobbelt lag
med GKFI plater (2 x 12,5 mm).

2

Frontveggmontasje til stativ som leveres av byggherren
1 Selv forskjellige Eco-Plus elementer kan uten problemer integreres i stativ
som byggherren har levert.
2 Deretter må frontveggkonstruksjonen bare dekkes til med et dobbelt lag
med GKFI plater (2 x 12,5 mm).
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Viega Eco Plus. Effektiv tildekking med plater,
barrierefri planlegging.

1

3

1
2

3
4

2
1 Med en gipsplatekniv kutter du inn i gipskartongplaten,
bryt deretter platen av i snittet.
2 Dersom det er nødvendig å foreta utsnitt, kan man lett utføre
disse med en stikksag eller en spesiell del til boremaskinen.
3 Fil nå av platenes skjøtekanter som ligger mot hverandre.
4 Under montasjen bør skrueavstanden ligge på 180 mm.
5 Mellom gipskartongplaten og massivveggen opprettholdes
det en spalte på 10 mm.
6 Denne spalten fylles med et permanent elastisk fugematerial.
7 Til slutt fylles alle frontveggens skjøtekanter ...
8 ...med sparkel.
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4
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6

8

Konsept barrierefritt bad
I bildet ser du oppbygningen av
et «barrierefritt WC anlegg».
Her er det integrert såkalte festeelementer i stativet til venstre og
høyre ved siden av Eco Plus WC
elementet. På disse installeres de
foldbare støttehåndtakene senere.
I det lille utsnittet til venstre ser
du festet av de forskjellige
elementene i stativet. En teknisk
spesialitet: Nedskyllingen i
WC kan ikke bare utløses via betjeningsplaten, men også via en
radioutløser som er installert på
det foldbare støttehåndtaket.

Berøringsløs urinalteknikk

Radar 230 V / 9 V

Minste pausetid

Hovedskylling

Hygieneskylling

Minste pausetid

Hovedskylling

Hygieneskylling

Viega tilbyr også muligheten til en
berøringsløs betjening til skylling
av urinaler.
Radarutløser:
Denne styringen befinner seg
usynlig bak urinalkeramikken og
er derfor sikret mot vandalisme.
Infrarød utløser:
Denne styringen baserer enten på
230 V nettspenning eller på 9 V
basis (batteri) og ligger over keramikken, bak dekkplaten.
Infrarød 230 V / 9 V
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Viega Eco Plus hjørneelementer.
Der tilpasningsevne er etterspurt.

9
1 Takket være den
kompakte konstruksjonen som
Viega Eco Plus
hjørneelementene har,
er det mulig å realisere
små montasjemål.
1 Rammen består av
pulverbelagt stål
og tjener dessuten til
opptak av dekkplatene.

1

5 Viega Eco Plus hjørneelementet tilbyr tallrike festemuligheter;
for eksempel kan det
henges inn i festelaskene som er montert
på siden. En montasje
i hjørner med andre
vinkelmål enn 90° er
også mulig.

8
7

2 Sisternen av robust
kunststoff er utstyrt
med vannbesparende
2 mengders skylleteknikk (ved levering er
det innstilt fullskylling
på ca. 6 l, men det
kan innstilles til 7,5 l/
liten skyllemengde
ca. 3 l).

6 Ved montasjen av
Viega Eco hjørneelementet kan man
unnvære den ene av
de to støtteføttene
dersom det skal føres
en avløpsledning på
dette stedet.

2

3 Festehøydene for
WC keramikken er
individuelt justerbare
(330 mm, 350 mm og
370 mm).

4

8 Alle Visign
betjeningsplater
kan settes inn.

4 «Oppstillingshjelpen», som er integrert
i rammen, gjør det
lettere å posisjonere
Viega Eco Plus
hjørneelementene.

3
9 Den spesielle utformingen av sisternens
øverste del gjør tilslutningen på vannsiden
lettere. Vannledningen
kan legges komplett
inne i elementet.

5

6

24

7 Markeringen
av metermålet på
elementene gjør
montasjen lettere.

Viega Eco Plus
WC hjørneelement 8141.2
Montasjehøyde 1130 mm

Viega Eco Plus
WC hjørneelement 8141.2
Montasjehøyde 980 mm

Viega Eco Plus
vaskeservant hjørneelement 8142
Montasjehøyde 980–1130 mm

Viega Eco Plus
bidet hjørneelement 8143
Montasjehøyde 980–1130 mm

Viega Eco Plus
urinal hjørneelement 8144
Montasjehøyde 1130/1300 mm

Viega Eco Plus
urinal hjørneelement «Joly» + «Visit» 8145
Montasjehøyde 1130 mm
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Viega Eco Plus hjørneelementer.
Smart konstruksjon, enkel montasje.

Situasjon 1:
Hjørnemontasje
Viega Eco Plus
WC hjørneelement, montasjehøyde 1130 mm
eller 980 mm

4
1

1 Plasser hjørneelementet først
til respektiv montasjehøyde (målt
fra det ferdige gulvets overkant
1130 mm eller 980 mm) og posisjoner det. Deretter tegner du
på festepunktene (A + B og 1–4).
2 Bor opp de påtegnede festepunktene og fikser hjørneelementet med det vedlagte festematerialet, etter at du først har
posisjonert det en gang til, både
i horisontal og vertikal retning.
Deretter kler du inn elementet
med en GKFI plate i ett lag.

3
2
A

B

Situasjon 2:
Hjørnemontasje
Viega Eco Plus
WC hjørneelement, montasjehøyde 1130 mm
eller 980 mm,
avløpsføring i
området rundt
støttefoten.
1 Fremgangsmåten er den
samme som for situasjon 1. Men
har man denne montasjesituasjonen, påtegnes festepunktene
A og 1–5.
2 Også her er fremgangsmåten
den samme som for situasjon 1:
Først borer du festepunktene
(A og 1–5), posisjonerer hjørneelementet og fikserer det.
Deretter kler du inn elementet
med en GKFI plate.
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5
1

2

4
3
A

Situasjon 3:
Montasje
Viega Eco Plus
WC hjørneelement (feste kun
på én side),
montasjehøyde
1130 mm eller
980 mm
1 Fremgangsmåten er den
samme som for situasjon 1. Men
har man denne montasjesituasjonen, påtegnes festepunktene
A og B samt 1–4.
2 Samme fremgangsmåte
som for situasjon 1: Du borer festepunktene (A og B, samt 1–4),
posisjonerer hjørneelementet,
fikserer det og dekker det til med
en GKFI plate.

1
2

3

4
A

B
Situasjon 5:

Situasjon 4:
Hjørnemontasje
Viega Eco Plus
WC hjørneelement, montasjehøyde 1130 mm
eller 980 mm i et
hjørne med en
vinkel med et
annet mål enn 90°.
For også å kunne montere Viega
Eco Plus hjørneelementet i hjørner
med en vinkel med et annet mål
enn 90 °behøver du bare å bøye
opp festelaskene på siden tilsvarende. Montasjen av hjørneelementet utføres deretter på samme
måte som de montasjeskrittene
som er beskrevet ovenfor.

Kombinasjon
av to vilkårlige
Viega Eco Plus
hjørneelementer
Ved behov kan du
også kombinere
to vilkårlige Viega Eco Plus hjørneelementer. For å gjøre dette,
forbinder du disse med hverandre
på fire festepunkter og fikserer
hvert element på de to støtteføttene samt på fire ytterligere festepunkter.
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Viega Mono.
En blokk for alle tilfeller.

Når det dreier seg om våtbyggløsninger i frontveggen, da er Viega Mono en velprøvd klassiker.
Dens spesielle fortrinn: Den triumferer med sin
variable størrelse og viser seg særlig fleksibel
ved monteringen. Materialets kvalitet og monteringskomforten er akkurat slik man venter det av
Viega: fremragende.
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Viega Mono. Du velger
byggehøyden, og den tilpasser seg.

Viega Mono kan tilby to byggehøyder. Dermed viser klassikeren i våtbygg seg fleksibel under montering: Uansett om det
dreier seg om enkelt- eller seriemontasje – du behøver bare å
forkorte frontveggblokken som er posisjonert på 1130 mm ved
markeringen, så har du allerede et 980 mm høyt hus. Den fleksible dybdeinnstillingen, den reduserbare blokken og de lave
WC-elementene er ytterligere indisier på den eksemplariske
variabiliteten. Og det er ikke alt. Ved hjelp av integrerte murlommer kan man opprette en perfekt forbindelse med veggen.
Dessuten tilbyr EPS-huset med ekstra støybeskyttelse et
ideelt underlag for murpussen. Viega Mono står for en hel
rekke fordeler – alle egenskaper som gjør monteringen så
lettvint som mulig for deg. Og som gir deg en sikkerhet: Med
Viega Mono står du rustet til enhver utfordring innen våtbygg.
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Viega Mono. Våtbyggprofil
med spesielle talenter.

7
1 Det robuste og
støydempede huset av
EPS, gir et ideelt
underlag for murpussen.

1

5

2 Den sveisbare
tilslutningsbenden
består av PE.

6

3 EPS-huset, som
kan forkortes fra
1130 mm til 980 mm,
garanterer fleksibilitet
og reduserer dine
kostnader for lagerhold.

4 Uten tidkrevende
og omstendelig posisjonering kan flere
Viega Mono frontveggblokker monteres
raskt og rasjonelt på
en eneste skinne.

8

5 Den forproduserte
vannstrekningen og
veggjennomføringen,
som er produsert av
høykvalitets korrosjonsbestandig rødgods,
gjør det lettere for deg
å opprette forbindelsen
til drikkevanninstallasjonen.

3

6 Viega Mono er utstyrt
med den vannsparende Viega UP sisternen Visign 2, og har
derfor ytterligere fordeler å by på.

4

7 Trinnløs dybdeinnstilling av frontveggblokkene mulig.

2
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8 Testet støydemping
ifølge DIN 4109, sertifisert av Fraunhofer
Institut für Bauphysik,
Stuttgart.

Viega MonoWC frontveggblokk 8310.2
H x B x D:
1130/980 x 510 x 130–190 mm

Viega MonoWC frontveggblokk 8337.2
H x B x D:
820 x 510 x 172–230 mm

Viega MonoWC-frontveggblokk 8338.2
H x B x D:
820 x 510 x 172–230 mm

Viega Monovaskeservant frontveggblokk 8313
H x B x D: 295 x 90–150 mm

Viega MonoAP armaturer frontveggblokk 8313.5
H x B x D: 295 x 90–150 mm

Viega Monoråbyggsett 8328
for urinalskyllesystem til universell anvendelse

Montasjeskinne 8001
H x T: 40 x 22 mm
lengde: 3000 mm
for seriemontasje av modell
8310.2, 8337.2, 8338.2, 8317

Viega Mono sett støtteføtter 8310.5
montasjehjelp for modell
8310.2, 8337.2, 8338.2, 8317

Viega Mono standkonsoll 8310.45
montasjehjelp for frittstående montasje av
modell 8310.2, 8337.2, 8338.2, 8317

Viega Monobidet frontveggblokk 8317
H x B x D:
400 x 130–190 mm
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Viega Mono. Like nøyaktig som
enkel når det gjelder montasje.

Frontvegg enkeltmontasje BH 1130 mm
1 Plugg fast festeskinnen til veggen i 320 mm høyde og skru deretter
på WC klemmen.
2 Nå settes Viega Mono WC frontveggblokken på WC klemmen, og
deretter posisjoneres den med vaterpass. Nå behøver du bare å fiksere
med plugg og skrue i den øverste enden.
1

3 Viktig: Sisternen må kalkpusses
i et lag på minst 15 mm.
4 Og: Mur ut frontveggblokken til
begge sider!

2

3

4

2

3

4

Frontvegg enkeltmontasje BH
820 mm
1 Plugg fast festeskinnen til
veggen i 320 mm høyde og skru
på WC klemmen (se ovenfor).
2 Deretter setter du Viega Mono
WC frontveggblokken på WC
klemmen, og så posisjonerer du
den med vaterpass. Nå behøver
du bare å fiksere med plugg
og skrue i den øverste enden.
3 Viktig: Sisternen må kalkpusses i et lag på minst 15 mm. Ved
betjening ovenfra må det sørges
for en spalte på 25 mm mellom
den ferdige veggen og revisjonssjakten.
4 Mur ut frontveggblokken til
begge sider!
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Forkortelse av frontveggblokken fra 1130 mm
til 980 mm
Først løsner du frontveggens over- og underdel
og trekker skyllerørbenden fra tilkoblingsstussene. Nå kan de to elementene forkortes på det
markerte stedet med en vanlig sag. Skyllerørbenden må også forkortes med 150 mm, fjern kantene og sett den ganske enkelt på stussen igjen.
Viktig: Her må du absolutt påse at de to O-ring
tetningene sitter som de skal! Til slutt setter du
bare sammen over- og underdelen. Dermed er
arbeidet gjort!

Frontvegg enkeltmontasje BH 1130 mm med utsparing
1 Plugg fast festeskinnen til veggen i 320 mm høyde. Deretter skrur du
WC klemmen på.
2 Sett Viega Mono WC frontveggblokken på WC klemmen, og posisjoner
den med vaterpass. Fikser den med plugg og skrue i den øverste enden.
Viktig: Over sisternen må det settes inn en overligger av betong.
3 Til slutt murer du ut utsparingen.

1

2

Frontvegg seriemontasje WC frontveggblokk BH 1130 mm

3

2 Sett Viega Mono WC frontveggblokkene på WC klemmene
og posisjoner dem med vaterpass. Fikser dem med plugg og
skrue i den øverste enden.

1 Plugg fast festeskinnen til veggen i 320 mm høyde og skru deretter
på WC klemmene.

1

2
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Gi planleggingen
din en sikker basis.

36

Støy- og fuktighetsbeskyttelse og
brannvern.
En perfekt planlegging forutsetter intelligente og arkitektonisk attraktive løsninger: Et raffinert konsept for støydemping ivaretar dine kunders privatsfære og
bidrar i vesentlig grad til bokvalitet.
Fuktighetsbeskyttelse er av avgjørende
betydning når det gjelder de helsemessige forholdene. Og brannvern er utvil-

somt alfa og omega når det gjelder den
personlige sikkerheten. Frontveggsystemer fra Viega tilfredsstiller alle disse tre
kriteriene i høyeste grad. Viega frontveggsystemer er sertifisert etter DIN 4109,
sertifiseringen er foretatt av Fraunhofer
Institut für Bauphysik, Stuttgart. Utover
dette finnes det for systemene Steptec
og Viegaswift en samsvarserklæring for
brannvernssjakt i henhold til LAR.
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Støydemping
Steptec

Installasjon av Steptec på massive murverk
Installasjonsvegg: Kalksandstein 11,5 cm med flaterelatert masse
m”w = 220 kg/m2
Isolering ifølge EnEV og DIN 1988
Måleverdier på basis av skyllestoppfunksjonen

5

1 Frontveggsystem Steptec med WT- og WC-modul
2 Samleledning for kloakkvann av HT

4

3 Falledning for kloakkvann av SML
3

4 Drikkevannsledning Sanfix-Plus (etasje)
5 Sanpress stigeledning for drikkevann
6 Gipskartongplate 1 x 12,5 mm

Krav DIN 4109:
Min. Støydemping ≤ 30 [dB(A)]
diagonal overføringsstrekning/
m”w = 220 kg/m2/R’w = 47 [dB]
Støynivå ved
installasjon

6

1

19 [dB(A)]

2

Steptec installasjonsskillevegg
Installasjonsvegg: Steptec installasjonsskillevegg
Isolering ifølge EnEV og DIN 1988
Måleverdier på basis av skyllestoppfunksjonen
1 Frontveggsystem Steptec med WT- og WC-modul
2 Samleledning for kloakkvann av HT

5

3 Falledning for kloakkvann av SML
4 Drikkevannsledning Sanfix-Plus (etasje)
5 Sanpress stigeledning for drikkevann
6 Gipskartongplate 1 x 12,5 mm

4

7 Isolasjonsmateriale av mineralfibrer 50 mm
3

Krav DIN 4109:
Min. Støydemping ≤ 30 [dB(A)]
diagonal overføringsstrekning/
R’w = 52 [dB]
Støynivå ved
installasjon

7
6

16 [dB(A)]
1
2
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Støydemping
Viegaswift

Frontvegginstallasjon Viegaswift på massive murverk
Installasjonsvegg: Kalksandstein 11,5 cm med flaterelatert masse
m”w = 220 kg/m2
Isolering ifølge EnEV og DIN 1988
Måleverdier på basis av skyllestoppfunksjonen

5

1 Frontveggsystem Viegaswift med WT-modul
og WC-element
2 Samleledning for kloakkvann av HT

4

3 Falledning for kloakkvann av SML
3

4 Drikkevannsledning Sanfix-Plus (etasje)
5 Sanpress stigeledning for drikkevann
6 Gipskartongplate 1 x 12,5 mm

Krav DIN 4109:
Min. Støydemping ≤ 30 [dB(A)]
diagonal overføringsstrekning/
m”w = 220 kg/m2/R’w = 47 [dB]
Støynivå ved
installasjon

6

1

19 [dB(A)]

2

Frontvegginstallasjon Viegaswift på vegger av lett konstruksjon
Installasjonsvegg: Vegg med underkonstruksjon av
metall type Knauf W 112
Isolering ifølge EnEV og DIN 1988
Måleverdier på basis av skyllestoppfunksjonen
5

1 Frontveggsystem Viegaswift med vaskeservant-modul
og WC element samt romhøye Viegaswift konsoller
2 Samleledning for kloakkvann av HT
3 Falledning for kloakkvann av SML
4 Drikkevannsledning Sanfix-Plus (etasje)

8

4

6

5 Sanpress stigeledning for drikkevann
6 Gipskartongplate 2 x 12,5 mm

3

7 Gipskartongplate 1 x 12,5 mm
8 Isolasjonsmateriale av mineralfibrer 50 mm

Krav DIN 4109:
Min. Støydemping ≤ 30 [dB(A)]
diagonal overføringsstrekning/
R’w = 49 [dB]
Støynivå ved
installasjon

7

19 [dB(A)]

1
2

Ytterligere Viegaswift-støydempingssertifikat
«Vegginstallasjon i vegger av lett konstruksjon» foreligger.
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Støydemping
Viega Eco Plus og Viega Mono

Vegginstallasjon Viega Eco Plus i vegger av lett konstruksjon
Installasjonsvegg: Vegg med underkonstruksjon av
metall type Knauf W 116
Isolering ifølge EnEV og DIN 1988
Måleverdier på basis av skyllestoppfunksjonen

5

1 Frontveggsystem Eco Plus med vaskeservant-element
og WC element
2 Samleledning for kloakkvann av HT
4

3 Falledning for kloakkvann av SML
7

4 Drikkevannsledning Sanfix-Plus (etasje)

3

5 Sanpress stigeledning for drikkevann
6 Gipskartongplate 2 x 12,5 mm
7 Isolasjonsmateriale av mineralfibrer 50 mm

6

Krav DIN 4109:
Min. Støydemping ≤ 30 [dB(A)]
diagonal overføringsstrekning/
R’w = 54 [dB]
Støynivå ved
installasjon

1
2

21 [dB(A)]

Ytterligere Viega Eco Plus-støydempingssertifikat
«Frontvegginstallasjon på massive murverk» foreligger.

Frontvegginstallasjon Viega Mono på massive murverk
Installasjonsvegg: Kalksandstein 11,5 cm med flaterelatert masse
m”w = 220 kg/m2
Isolering ifølge EnEV og DIN 1988
Måleverdier på basis av skyllestoppfunksjonen

3

1 Frontveggsystem Viega Mono med
vaskeservant-frontveggblokk og WC frontveggblokk
2 Samleledning for kloakkvann av HT med
strukturlyddemping
3 Falledning for kloakkvann av SML med
strukturlyddemping
4 Drikkevannsledning Sanfix-Plus (etasje)
5 Sanpress stigeledning for drikkevann

Krav DIN 4109:
Min. Støydemping ≤ 30 [dB(A)]
diagonal overføringsstrekning/
m”w = 220 kg/m2/R’w = 47 [dB]
Støynivå ved
installasjon

27 [dB(A)]
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4
1
2

5

Fuktighetsbeskyttelse

Viega frontveggsystemene kan installeres i alle rom som er utsatt for fuktighet
eller væte. Her må det imidlertid passes
på at det velges riktig platebekledning.
I baderom i bolighus skal Viega frontveggsystemene dekkes til med GKFIplatebekledning. Tettingen mot fuktighet
på de enkelte tilkoblingene forklares i de
respektive montasjeskrittene. I områder
som er svært utsatt for væte må KSAqua platebekledningen velges til tildekking av frontveggsystemene. Her dreier
det seg om en platebekledning av kalsiumsilikat som er konsipert spesielt for
disse områdene.

1 Forsegling av skjærekantene
med dybdegrunn.
2 Avtetting av ringspalten ved
vanningstilslutninger.
3 Oppfylling av skjærekantene
med sparkel.
4 Utsprøyting av permanent
elastisk masse i spalten mellom
frontvegg og gulv.
5 Utsprøyting av permanent
elastisk masse i spalten mellom
frontvegg og massivvegg.
6 Oppfylling av skjærekantene
med sparkel.
7 Påføring av en forsegling på
flaten, f.eks. på bitumenbasis.
8 Forsegling med tetningsflens.
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Brannvern F120 med Steptec

Som eneste produsent av frontvegger
tilbyr Viega nå med systemene Steptec
og Viega Eco Plus muligheten til å sette
opp en skilleveggkonstruksjon som er
belagt med installasjonskomponenter
med en testet brannmotstandsvarighet
på 120 minutter (F120).

Snittfremstilling av mulige beleggingsmåter

1 Frontveggsystem Steptec
2 GKFI platebekledning 2 x 12,5 mm
3 GKFI platebekledning 1 x 12,5 mm
4 Isolasjonsmateriale av mineralfibrer 50 mm
5 Steinull
Uten belegging
(kun skillevegg)

Dobbeltsidig belegging av en Steptec skillevegg
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Dobbeltsidig belegging

Ensidig belegging

Brannvern F120 med Viega Eco Plus

Snittfremstilling av mulige beleggingsmåter

1 Frontveggsystem Viega Eco Plus i vegg
med underkonstruksjon av metall
2 GKFI platebekledning 2 x 12,5 mm
3 GKFI platebekledning 1 x 12,5 mm
4 Isolasjonsmateriale av mineralfibrer 50 mm
5 Steinull
Uten belegging
(kun skillevegg)

Dobbeltsidig belegging

Ensidig belegging

Dobbeltsidig belegging av en vegg med underkonstruksjon av stål med Viega Eco Plus elementer
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Perfekt teknikk
møter visjonær design.
Viega Visign.
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Viega UP-sisterne Visign 2:
Energieffektiv og teknisk banebrytende.

1 Betjeningsplate Visign
for More 104, med bakomliggende grunnplate.
2 Bowdentrekkenhet som
oppretter forbindelsen mellom
betjeningsplaten og avløpsventilen.
3 Avløpsventilsete og multifunksjonell avløpsventil.

1
2

3

UP-sisternen fra Viega overbeviser i dobbelt henseende:
bak veggen finner du state-of-the-art-teknikk, mens du
foran veggen finner en innovativ design. Med formontert
vannstrekning og variabel vanntilkobling gjør den montasjen så enkel som overhodet mulig, samtidig som den
kan anvendes like variabelt som du er vant til.
Den integrerte fylleslangeføringen og en teknikk som
enten er mekanisk eller med bowdentrekk gir knirkefri drift
innvendig i anlegget. I tillegg kan vanntilkoblingen skiftes
fra venstre og oppover uten noen ekstra deler. Takket være
en optimert teknikk til feste av Visign-betjeningsplatene, sitter
disse bedre enn noen gang.
Dette merker også kundene dine, og de har samtidig store fordeler av den nyskapende vippeteknologien. Et forsiktig trykk,
og dermed utløser den multifunksjonelle 2-mengders avløpsventilen skyllingen: enten med en trinnløst innstillbar liten skyllemengde på ca. 3–4 liter eller en trinnløst innstillbar hel skyllemengde på 6–9 liter.
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Visign betjeningsplater.
Bevis at du er kvalitetsbevisst.

Betjeningsplaten – en juvel innen design? Så absolutt. Særlig
ettersom den overbeviser gjennom optimert betjeningskomfort, slik tilfellet er for Viega Visign Linie. Puristisk estetikk
møter nyskapende teknikk. Det kan man både se og føle. Og
nøyaktig dette er det som teller for kundene dine.
Visign for More.
Lån fra arkitekturens og moderne designs verdener er tydelig
hos Visign for More. Parallelt med utseendet vekker også
teknikken, med de ekstremt myke og korte slaglengdene,
begeistring – samtidig som maksimal pålitelighet er garantert.
Visign for Style.
Harmonisk og stilsikkert føyer Visign for Style seg inn i det
moderne baderommets utseende. Her alluderer det rene utseendet til den perfekte teknikken. Visign for Style gjør seg
gjeldende og betjenes med en lett hånd.
Visign for Style.
Viega-betjeningselementene Visign for Life skaper en kombinasjon av visjon og design, har et fantastisk utseende og er
et vellykket supplement ved utformingen av et individuelt bad.
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Visign for More.
Sans for trender.

100 metall, forkrommet
8352.1

100 ESG*, klar/grå

100 metall, forkr.
8351.2

101 metall, forkrommet
8351.1

101 ESG*, klar/grå

100 metall IR
9 V 8351.5,
230 V 8351.6

102 metall, forkrommet
8353.1

102 ESG*, klar/grå

102 metall, forkr.
8353.2

102 ESG*, klar/grå

103 metall, forkrommet
8355.1

103 ESG*, klar/grå

103 metall, forkr.
8355.2

103 ESG*, klar/grå

104 metall, forkrommet
8354.1

100 ESG*, klar/grå

Et strengt grafisk og bevisst puristisk
utseende er Visign for More-linjens varemerke. Og serien er målbevisst rettet
mot trendbevisste individualister. Den
slette platen løfter seg svevende opp.
Dette formidler letthet og gir eleganse.
Edle materialer som metall og glass i
forskjellige fargevariasjoner setter et
uforlignelig preg på designen. Og den
praktiske bruken holder det utseendet
lover: Letthet. Allerede et minimalt trykk
utløser skyllingen. Skyllemengden velges ved hjelp av den hypermoderne
vippeteknologien. Dette gir en ressurssbesparende bruk, takket være integrert
2-mengders skylleteknikk: trinnløst
innstillbar liten skyllemengde på ca. 3–4
liter eller trinnløst innstillbar hel skyllemengde på 6-9 liter.

103 metall IR
9 V 8355.5,
230 V 8355.6

104 metall, forkr.
8354.2

* Sikkerhetsglass med enkel rute.
Se katalogen når det gjelder ytterligere farger.
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Visign for Style.
Sans for stil.

Moderne keramikkmaterialer og tidsmessige armaturer har for
lengst holdt sitt inntog i baderommet. Med sine enkle og klare
linjer føyer Visign for Style seg harmonisk inn og avrunder helhetsinntrykket. Samtidig betoner designlinjen kontaktpunktet
mellom menneske og teknikk på en diskret og samtidig elegant måte.
Den tekniske kompetansen åpenbarer seg i den nye, ekstremt
lette betjeningsformen. Et kort, forsiktig trykk, og skyllingen
følger i ønsket dosering. Også her realiseres den nyutviklede
vippeteknologien.

10 plast, hvit-alpin
8315.1

11 plast, hvit-alpin
8331.1

11 plast,
hvit-alpin
8331.2

12 plast, edelstålfarger
8332.1

12 plast,
edelstålfarger
8332.2

Se katalogen når det gjelder ytterligere farger.
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Visign for Life.
Design med Vision har fremtid.

1 metall, forkrommet
8311.1

1 metall IR, forkr.
9 V 8128.2,
230 V 8128.3

1 plast, edelstålfarger
8310.1

1 plast,
edelstålfarger
8128.1

Nettopp i badet - et sted som får stadig større betydning som
et område der det appelleres til kreativitet. Og dette gjelder
på ingen måte bare for privatboliger. Også innen objektbygg
vokser kravene til skaperevne. Med sine tre formvarianter og
to materialvarianter samt et usedvanlig stort utvalg i farger
sørger betjeningsplatene i serien Viega Visign for et tidsmessig
utseende. Samtidig scorer de med sin fasettrikdom og sine
anvendelsesmuligheter, noe som igjen har en positiv innvirkning på lagerkostnadene. Om du velger Steptec, Viegaswift,
Viega Eco Plus eller Viega Mono, de vakkert utformede platene
passer alltid og er kompatible med enhver UP-sisterne. Som
betjeningselement kan de plasseres både i fronten og oppe.

2 plast, forkrommet
8312.1

3 plast, forkrommet
8313.1

4 edelstål, børstet
8324.1

Se katalogen når det gjelder ytterligere farger.
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