
Viega Advantix Vario

Posibilitate de scurtare la milimetru şi 
foarte flexibil.



Viega Advantix Vario

INdIVIduAlITATeA îN CeA mAI 
FRumOAsă FORmă A sA.
design-ul deosebit şi materialele de înaltă calitate nu mai sunt o noutate în băile moderne – în prezent, acestea sunt pro-
iectate şi concepute cu cel puţin aceeaşi meticulozitate ca şi livingurile. în afară de aspectul şi calitatea pure, dorinţa de  
individualitate joacă întotdeauna un rol major. Cu ajutorul rigolelor de duş şi a scurgerilor de perete Viega Advantix Vario 
este foarte uşor ca aceasta să devină realitate.



Rigole de duş şi scurgeri de perete pe dimensiuni
Caracteristica principală a rigolelor de duş şi a scurgerilor de 
perete Viega Advantix Vario o reprezintă individualitatea 
acestora. Fără mari eforturi este posibilă scurtarea acestora 
la milimetru, iar rigolele de duş pot fi chiar prelungite. doriţi 
să realizaţi prelungirea peste un colţ, liber în încăpere, sau 
direct pe perete? Nici o problemă! scurgerea de perete 
foarte îngustă permite amplasări drepte de 30 până la 120 cm. 
Rigola de duş poate fi dispusă drept între 30 şi 280 cm, iar 
,ca şi construcţie pe colţ, poate fi amplasată cu o lungime 
maximă a bolţii de 160 cm. Aceasta permite modelarea  
individuală a băii fără a face compromisuri.

Variante atractive de culoare
Având în total patru variante de culori diferite, modelele 
Viega Advantix Vario se integrează armonios în orice  
baie. Pe lângă variantele clasice din inox mat şi lucios  
sunt disponibile şi variantele negru şi alb. 

Design încununat cu premii
O adevărată atracţie în fiecare baie: grătarul fin din inox 
asigură o tranziţie lină în orice dispunere a gresiei, iar  
şinele opţionale pentru delimitarea gresiei permit variante de 
design suplimentare. Nu este nicio mirare faptul că mode-
lele Advantix Vario au primit premii de design prestigioase. 

un aspect la fel de nobil îl are şi scurgerea de perete 
Advantix Vario. Grătarul din inox este amplasat orizontal  
pe perete, iar pardoseala poate fi dispusă uniform, fără 
secţiuni inutile, până la perete. în funcţie de dorinţa dum-
neavoastră se poate renunţa la grătarul-tijă.



4  |  Viega Advantix Vario

Variantele de dispunere Viega Advantix Vario

Întotdeauna Într-o formă bună.
Rigolele de duş şi scurgerile de perete Viega Advantix Vario oferă diferite variante de dispunere pentru orice situaţie de 
încorporare posibilă. Chiar şi înălţimea elementelor poate fi adaptată fără probleme la particularităţi. în felul acesta,  
modelele Advantix Vario oferă flexibilitate maximă la montare şi individualitate deosebită la dispunere.

Rigola de duş Advantix Vario
Rigola de duş Advantix Vario poate fi dispusă în trei variante. 
Prima este ca dreaptă simplă în cameră sau direct pe perete. 
în plus, aceasta permite şi o instalare pe colţ sau pe întreaga 
zonă a duşului, într-o formă de u. Rigola de duş lasă mult 
spaţiu şi pe înălţime. Aceasta poate fi ajustată variabil între 
95 şi 165 mm şi, chiar dacă este instalată plat, oferă o dife-
renţă de înălţime de 25 mm de la racordul de scurgere şi până 
la pământ. la pante conform standardului pot fi dispuse 
conducte de racordare de 2,5 m, fără a fi necesară ridicarea 
rigolei de duş. debitul de scurgere este 0,4 până la 0,8 l/s 
în funcţie de montaj şi poate fi dublat prin utilizarea a două 
canale de duş.

Avantajele
■ lungime individuală de 300 până la 2.800 mm
■ poate fi dispusă drept, în formă de l sau u
■ debit de scurgere între 0,4 şi 0,8 l/s resp. max. 2,4 l/s
■ instalare uşoară şi proprietăţi excelente de păstrare a

igienei

Scurgerea de perete Advantix Vario
scurgerea de perete Advantix Vario poate fi instalată, de ase-
menea, în trei variante datorită lungimii sale variabile de 
300 până la 1.200 mm. Poate fi plasată în mod liber în perete, 
pe un perete lateral dreapta sau stânga, sau exact în nişa 
duşului. datorită adâncimii sale reduse de încastrare în pe-
rete de 25 mm, aceasta poate fi dispusă în orice perete 
permiţând simultan procesarea straturilor de acoperire a 
pereţilor şi podelelor cu grosimea de până la 28 mm. înălţimea 
scurgerii poate fi reglată între 90 şi 165 mm, iar capacitatea 
de drenare este între 0,6 şi 0,75 l/s. dacă se foloseşte grătar 
din inox, înălţimea fantei de scurgere se reduce de la 20 la 
numai 8 mm deasupra şi dedesubtul grătarului. 

Avantajele
■ adâncimea redusă de montaj în perete de numai 25 mm

permite numeroase posibilităţi de utilizare, chiar şi în
spaţiile sanitare mici

■ dispunerea unitară a acoperirii podelei până la perete
fără intersectări ale pantei

■ curăţare simplă datorită corpului de bază cu pereţi netezi
fără spaţii inutilizabile

■ design redus cu grătarul-tijă şi plăcuţe de acoperire în
patru culori
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În cazul unei renovări
şi în cazul renovării vă puteţi baza pe modelele Advantix Vario. 
în acest scop există o versiune cu o scurgere deosebit de 
plată. Atât la rigola de duş, cât şi la scurgerea de perete, înăl-
ţimea construcţiei este numai 70 mm. în pofida înălţimii mici, 
rămâne o înălţime suficientă de zăvor hidraulic pentru a 
proteja împotriva mirosurilor. Capacitatea de drenare a rigo-
lei de duş este 0,6 l/s, însă poate fi dublată prin instalarea 
unei a doua rigole de duş. la scurgerea de perete se atinge 
o capacitate de 0,5 l/s.



Rigola de duş Viega Advantix Vario

PRImA RIGOlă de duş 
Pe măsuRă.
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Concept de etanşare sigur (fig. 2)
O etanşare de durată şi adaptată la situaţia practică repre-
zintă cel mai important detaliu tehnic la un duş cu scurgere 
la nivelul pardoselii. în cazul rigolei de duş Advantix sunt  
incluse în pachetul de livrare toate materialele necesare 
precum adeziv special şi bandă de etanşare.

Racord etanş
Pentru o variantă dreaptă lungă, în l sau u stau la dispoziţie 
conectori suplimentari. Interfeţele acestora la rigolă sunt 
prevăzute cu o garnitură specială, care garantează o racor-
dare sigură de durată.

Asamblare simplă şi rapidă în numai trei paşi (fig. 1)

Pasul 1: se debitează la lungime corpul de bază al rigolei 
cu ajutorul ferăstrăului cu cadru şi al suportului, se deba-
vurează tăieturile, se pun capacele de închidere şi se înşu-
rubează.

Pasul 2: se determină înălţimea de construcţie, se scurtează 
piesa de egalizare a înălţimii şi se montează garnitura de 
scurgere şi picioarele de reglare.

Pasul 3: se aliniază rigola de duş la conducta de scurgere 
şi se fixează picioarele. Gata!

Grătar reglabil pe înălţime (fig. 3)
Cu ajutorul piesei de susţinere, înălţimea grătarului poate fi 
adaptată exact la diferite grosimi de gresie între 5 şi 20 mm. 
dacă sunt utilizate pardoseli mai groase, ca de ex. piatră 
naturală, grătarul-tijă poate fi reglat cu ajutorul unui set acce-
soriu de până la 33 mm.

Scurgere cu autocurăţare
scurgerea fără resturi este asigurată cu ajutorul rezistenţei 
reduse de debit şi a vitezei mari de curgere ale garniturii de 
scurgere Advantix special construită în acest scop. şi corpul 
de bază al rigolei de duş Advantix Vario se curăţă extrem 
de uşor: pe de o parte datorită formei înguste a acesteia, pe 
de altă parte datorită lipsei oricăror bariere antimiros din 
interiorul acesteia, pentru că grătarul-tijă este suficient fără 
picioare de sprijin.

Variabilă şi în înălţime: rigola de duş poate fi reglată pe o înălţime 
de construcţie între 95 şi 165 mm.

Extrem de plată: având scurgerea specială pentru renovare, înăl-
ţimea de construcţie este de numai 70 mm.

1 2 3



Scurgerea de perete Viega Advantix Vario

Iese îN eVIdeNţă dATORITă AdâNCImII de 
mONTARe Reduse, A PROPRIeTăţIlOR IGIeNICe 
BuNe şI A desIGNuluI mOdeRN.



Detalii tehnice
drenarea scurgerii de perete Advantix Vario se efectuează 
pe întreaga suprafaţă – este suficientă o pantă de 1 – 2% 
pentru aceasta. Prin urmare, nu este necesară tăierea migă-
loasă a plăcilor de gresie pentru pantă. Construcţia permite 
dispunerea gresiei direct până la fanta de scurgere – atât 
pe podea, cât şi pe perete.

Montaj simplu şi rapid
montajul scurgerii de perete Viega Advantix Vario este identic 
montajului rigolei de duş: rapid, simplu şi fără complicaţii. 
în plus, în setul de livrare este inclus un set de aşezare a gre-
siei, care simplifică colaborarea între instalatori. un instru-

Variabilă şi pe înălţime: înălţimea de construcţie între 90 şi 165 mm.

Corpul rigolei este scurtat cu ajutorul ferăstrăului  
cu cadru. Apoi se determină înălţimea constructivă, 
se montează garnitura de scurgere şi se aliniază  
scurgerea de perete.

După etanşarea scurgerii de perete se aliniază 
şina pentru gresie şi se înşurubează strâns. 

Dacă se doreşte, la final se introduc grătarul-tijă 
şi plăcuţele de capăt.

Extrem de plată: scurgerea specială pentru renovare reduce 
înălţimea de construcţie la 70 mm.

Scurgere de perete foarte îngustă
scurgerea de perete Viega Advantix Vario convinge prin 
flexibilitatea incredibilă şi construcţia extrem de îngustă. 
Aceasta poate fi scurtată între 300 şi 1200 mm şi cu o adân-
cime de montare în perete de doar 25 mm, aceasta poate  
fi folosită pentru aproape orice situaţie de instalare. monta-
jul este posibil în pereţi masivi, uşori sau anteriori. Pentru  
a integra profilul de scurgere în perete este suficientă o ten-
cuială de grosime corespunzătoare sau un panou simplu 
de spumă rigidă XPs. scurgerea de perete poate fi folosită 
şi în zona publică – aici trebuie luată în calcul numai o gro-
sime de 25 mm la alegerea acoperirii corespunzătoare.

ment de montaj simplifică orientarea şinei de gresie şi permite 
reglarea fantei de scurgere exact pe 20 mm şi realizarea unei 
terminaţii drepte până la margine. în plus, în setul de livrare 
sunt incluşi un ajutor pentru tăiere şi o perie de curăţare.

Concept de etanşare sigur
şi în cazul scurgerii de perete Advantix Vario, Viega pune la 
dispoziţie un set complet pentru etanşare. Toate materialele 
necesare sunt incluse în livrare. în plus, în timpul fazei de in-
stalare, suprafeţele flanşelor sunt protejate cu o bandă ade-
zivă, iar fanta de scurgere este protejată cu o inserţie de spumă 
pentru a preveni murdărirea în timpul fazei de instalare.

Curăţare facilă
Pentru curăţarea facilă şi igienică, scurgerea de perete 
Viega Advantix Vario este concepută astfel încât să nu 
existe spaţii inutilizabile pentru murdărie sau fire de păr. 
este posibilă curăţarea uşoară a profilului de scurgere cu 
ajutorul unei cârpe sau a periei de curăţare. Instrumentul 
cu multiple utilizări funcţionează suplimentar şi ca ajutor  
de introducere pentru o spirală de curăţare.
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Rigola de duş Viega Advantix Vario

Sortimentul
în setul de livrare al rigolei de duş Viega Advantix Vario sunt incluse toate accesoriile nece-
sare pentru o instalare rapidă şi curată. suplimentar, sunt disponibile seturi de accesorii 
speciale pentru instalarea într-un colţ, pentru variante foarte lungi sau pentru pardoseli de 
piatră naturală cu înălţimea de până la 33 mm.

Grătarul-tijă Advantix Vario pentru 
rigolă de duş, 300 – 1.200 mm* 
modelele 
4965.30 inox mat,  
4965.31 inox lucios,  
4965.32 negru, 4965.33 alb

Set grătar-tijă Advantix Vario  
pentru rigolă de duş, 200 mm*
modelele 
4965.60 inox mat, 
4965.61 inox lucios,  
4965.62 negru, 4965.63 alb

Rigola de duş Advantix Vario, 
corpul de bază, 300 – 1.200 mm
modelul 4965.10,
model pentru renovare 4966.10

Debavurator
model 2043

Unealtă de preluare
model 4965.90

Conector  
Advantix Vario, 90°
model 4965.14 
model pentru renovare 4966.14

Setul de accesorii Advantix Vario 
pentru acoperirea cu piatră  
naturală cu grosimea de până 
la 33 mm
model 4965.80

Piesa de capăt Advantix Vario
model 4965.16, 
model pentru renovare 4966.16

Conector  
Advantix Vario
model 4965.12

Set de accesorii  
Advantix Vario pentru  
piesa de capăt şi conector
modelele 4965.50 
inox mat, inox lucios, negru, alb

Setul de accesorii  
Advantix Vario pentru 
conectorul 90° */**
modelele 4965.51 
inox mat, inox lucios, negru, alb

*  Toate grătarele-tijă şi seturile de structură fină sunt disponibile în inox mat, inox lucios, negru şi alb. **  Peste o dimensiune a laturii de 120 cm este disponibil suplimentar grătarul-tijă de 20 cm.

Adaptor de curăţare
model 4965.91
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Scurgerea de perete Viega Advantix Vario

Sortimentul

Setul de accesorii Advantix Vario 
pentru scurgere de perete*
modelele 
4967.86 inox mat, 
4967.86 inox lucios,  
4967.86 negru, 4967.86 alb

Unealtă de preluare
model 4965.90

Grătarul-tijă Advantix Vario pentru 
scurgere de perete, 300 – 1.200 mm*
modelele 
4967.30 inox mat, 
4967.31 inox lucios,  
4967.32 negru, 4967.33 alb

Scurgerea de perete 
Advantix Vario, corp de bază, 
300 – 1.200 mm*
modelul 4967.10,
model pentru renovare 4968.10

Debavurator
model 2043



Viega GmbH & Co. KG 
Viega Platz 1 
57439 Attendorn 
Germania

Telefon +49 (0) 2722 61 - 1572 
Fax +49 (0) 2722 61 - 1566

viega.com

Contactul dumneavoastră local:

Cosmin Vajkovszki 
str. I.I.C.Brătianu nr. 24 
075100 Otopeni  
jud. Ilfov 
România

Telefon +40 (0) 744 762 - 072

cosmin.vajkovszki@viega.roR
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