„ДОБРИЯТ ДИЗАЙН НЕ Е САМО
НАМИРАНЕ НА ПРАВИЛНАТА
ФОРМА, А ПРАВИЛНАТА ФОРМА
В ТОЧНОТО ВРЕМЕ”
Ахим Пол, изпълнителен директор и дипломиран дизайнер на ARTEFAKT design pohl/fiegl gbr

Банята се превърна във важно жилищно пространство. Тя предлага отпускане,
уелнес и хигиена и е мястото, в което намираме време за себе си. За да бъде
всеки престой във Вашата баня нещо специално, Viega предлага голямо набор
от оформления. Можете да видите резултата в тази брошура. Надяваме се,
че ще Ви хареса да откриете различни тенденции за Вашата нова баня.
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ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА
НАЙ-НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ
Нашето вдъхновение
Стр. 6

Модерна баня 1
Стр. 8

Модерна баня 2
Стр. 22

Задействане
отпред и отгоре

Хигиенна функция

Безконтактни

Баните са толкова разнообразни, колкото и техните потребители. Ето защо
Viega предлага панели с бутони активатори за всяка баня, които са в съответствие с текущите тенденции в керамичните елементи и плочките: от емоционални до рационални, от прости до екстравагантни, тактилни или безконтактни.
В същото време нашите дизайнерски панели с бутони активатори отговарят
на всички изисквания, без да Ви затрудняват с избора, независимо дали става
дума за ново строителство, или саниране.

Светодиодна техника

Фосфоресциращи
панели с бутони
активатори

Инфрачервени

Нашето вдъхновение
От дизайнерските центрове директно във Вашата баня: ние редовно се
вдъхновяваме от световните тенденции, за да можем да Ви предложим
най-новите и нестандартни дизайнерски решения.
От стр. 6
Модерна баня 1: технически модерна
Достатъчно добро ли е за Вас най-доброто? Вие обичате изчистените форми,
висококачествените материали и индивидуалното, може би дори необичайно
изпълнение? Visign for More предлага първокласни панели с бутони активатори,
които отговарят на най-високите изисквания.
От стр. 8
Модерна баня 2: опростено и ограничено
Това, което си подхожда, се слива: с Viega Visign можете да проектирате банята
си по непреходен начин, като същата може да се адаптира по всяко време
с неподвластни на времето дизайн и качество, което се запазва за следващите
поколения.
От стр. 22
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Нашето вдъхновение

ОТ ДИЗАЙНЕРСКИТЕ
ЦЕНТРОВЕ ДИРЕКТНО
ВЪВ ВАШАТА БАНЯ
Новите тенденции в банята възникват от тенденциите в жилището. Поради
това при разработката на нашите панели с бутони активатори ние се вдъхновяваме от модните тенденции в света. Само тогава може да се създаде перфектната комбинация от вечния класически дизайн и задължителните аксесоари.
От умерените тенденции, като скандинавски стил, който се основава на дизайна
„тон върху тон”, до поразително бляскав стил, който борави с резки контрасти.
Или по-скоро обратно към природата с топли цветове и деликатни материали?
Независимо коя тенденция избирате панелите с бутоните активатори се адаптират оптимално към Вашите желания.
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Модерна баня 1

ТЕХНИЧЕСКИ МОДЕРНА
Вие проектирате банята си като жилищно пространство и се вдъхновявате
от най-модерната технология. Също така ударението се поставя върху висококачествени материали, дизайн, усещане и цвят – всички елементи трябва
да бъдат отлично съгласувани. Също и панелът с бутоните активатори.
Visign for More се вписва хармонично в пространството на всяка баня и прави
възможни по-високата функционална безопасност, релаксацията и уникалния
комфорт на живот.
Изтънчен или своеобразен?
Изберете нещо, което привлича окото, или дискретен панел, който е убедителен
чрез своя сдържан дизайн.
Деликатно докосване
Дизайнерските панели с бутони активатори на Viega предлагат завладяващо
усещане. Те Ви подканват да ги докоснете дори когато не е необходимо.
Вкарайте цвета в играта
Арматурата с необичайни цветове междувременно се превърна в търсена
черта на оформлението. Поради това за еднородно оформление на банята
получавате множество панели с бутони активатори за тоалетни и за писоари
в индивидуални цветове метал и специални цветове.
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Светлината като елемент от оформлението

ПОСТАВЕТЕ ЯРКИ 
АКЦЕНТИ ВЪВ 
ВАШАТА БАНЯ
Осветлението играе основна роля в оформлението на банята. Защото ефектът
от цветовете може да повлияе положително на настроението на потребителите
на банята. И в тази връзка Viega е иноватор: затова много електронни панели
с бутони активатори могат да бъдат оборудвани по желание със светодиодна
рамка, която се задейства от разстояние (около 3 m). Приятната светлина
помага за ориентиране и видимост на функциите в тъмното, но остава толкова
дискретна, че не се конкурира с осветлението в банята.

Viega Visign | 13

Visign for More 200

ОБРАТНО КЪМ ПРИРОДАТА

Байцван дъб

Дървото е естествено, дървото е топлина, дървото дава качество на живота.
Не само с изящния си вид и усещане, но и със своя положителен ефект върху
климата в помещението.
С панела с бутони активатори Visign for More 200 от байцван опушен дъб
осигурявате перфектното допълнение за стени, при които се набляга на дървото. Двата бутона за промиване са „изрязани от едно и също дърво”, което
означава че си пасват добре. Това прави всички панели с бутони активатори
истински уникат.

Стъкло, дълбокочерно

Но не само Visign for More 200 от натурално дърво е ефектен елемент. Двата
варианта от стъкло придават балансиран външен вид и излъчват необикновена
лекота и блясък. От друга страна, нови цветове, като златистомеден и антрацит,
отправят ясно послание. По този начин Visign for More 200 се адаптира към
панел с бутони активатори съгласно всички Ваши желания за оформление.

Стъкло, прозрачно бяло

Метал, позлатен

Метал, антрацит

Метал и специални цветове по заявка

Метал, златистомеден
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Неръждаема стомана, надраскана

Visign for More 201

Неръждаема стомана, бяла

СТРЕМЕЖКЪМЛУКС
Първокласен дизайн, лазерно изрязване от едно парче метал: това е новият
панел с бутони активатори Visign for More 201 с електронно управление,
например изработен от надраскана неръждаема стомана. Тънкият панел се
слива с всяко висококачествено оформление на стената, при поискване също
и на нивото на плочките или с допълнителна светодиодна рамка. Изпъкналата
форма на панела се накланя към наблюдаващия, когато бутоните се издигат
нагоре. По този начин панелът поставя ясен визуален и сетивен акцент.

Неръждаема стомана, антрацит

Неръждаема стомана, позлатена

Метал и специални цветове по заявка
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Visign for More 202

ЕДИНИСТИНСКИВРЪХ
Панелът с бутони активатори Visign for More 202 променя напълно промиването на тоалетната. По-точно казано: „преобръща го с главата надолу”,
като замества класическото натискане с дърпане. Органичният дизайн със
светодиодно осветление Ви кани да го докоснете и да не се отделяте от него.
По този начин изключителната осезателна въртяща се ръчка формира смела
противоположност на доминиращата днес плоска конструкция и я усилва
с възможния скрит монтаж на едно ниво с плочките. Панелът с електронно
управление подхожда идеално за бани с органична архитектура и пъстра,
мозаечна структура с ретро, етно изглед или такъв от седемдесетте години.
Също така по отношение на цветовете той удовлетворява всеки вкус: чрез
индивидуално покритие, което е възможно в много специални цветове.

Метал, бяло

Метал, транспортно бяло/хромиран

Метал, позлатен

Метал и специални цветове по заявка

Viega Visign | 19

Visign for More 204

ВЪЗХИТИТЕЛНАСЕМПЛОСТ
Правилото казва, че бутоните за промиване са кръгли. Viega казва, че е крайно
време за създаване на изключения от правилото. Резултатът може да се види
и да се докосне: новият панел с бутони активатори Visign for More 204 заменя
класическите кръгли бутони с пластина, която се докосва леко – една по-дълга
за промиване с повече вода и една по-къса за промиване с по-малко вода.
Изящната пластина от надраскана неръждаема стомана действа като значка
на стената – едно истинско бижу с електронно управление, което придава
елегантни акценти. По желание също и в комбинация с монтажна рамка със
светодиодно осветление.

Неръждаема стомана,
антрацит/неръждаема
стомана, надраскана

Неръждаема стомана,
полирана

Неръждаема стомана,
антрацит

Неръждаема стомана,
надраскана

Метал и специални
цветове по заявка

Неръждаема стомана,
позлатена
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Visign for More 205 sensitive управление

ДОКОСНЕТЕБЪДЕЩОТО
БЕЗДОКОСВАНЕ
Постоянно хигиеничен, цялостно гладък, абсолютно лесен за почистване
и с електронно управление. Инсталирайте бъдещето в банята днес: новият
панел с бутони активатори Visign for More 205 sensitive предлага комфорт
за безконтактно промиване на най-високо ниво. Хромираната рамка с черен
елемент от стъкло придава истинска лекота и блясък. За задействане просто
поставете ръката си на малко разстояние пред желаната функция за промиване.
Тя се указва чрез малък разграфен светъл облак от разстояние около 3 m.
Така Вие не само се наслаждавате на максимален комфорт при промиване,
но също се предпазвате от бактерии и микроби.

Стъкло, дълбокочерно
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Модерна баня 2

ОПРОСТЕНО И
ОГРАНИЧЕНО
Животът означава промяна. Добре е, когато Вашата баня се адаптира и расте
заедно с нуждите на всички обитатели: с регулируеми по височина тоалетни
и мивки, подходящи както за възрастни, така и за деца. Чрез неподвластен на
времето външен вид, който утре няма да бъде нещо от миналото. С доказаното
качество на Viega, което се запазва за следващите поколения.
С помощта на панелите с бутони активатори Visign Вие внасяте модерния комфорт за промиване в баня за много поколения, като в същото време отчитате
разнообразието от вкусове.
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Visign for Style 20

КРЪГЛОИЗПЪЛНЕНИЕ
Добрият дизайн се получава от балансирания контраст. Ето защо тези кръгли
бутони за промиване с класически дизайн се свързват с правоъгълна геометрия
на рамката. Бутонът за промиване с повече вода е леко извит навън (изпъкнал),
бутонът за промиване с по-малко вода е извит навътре (вдлъбнат). Тъй като
това се приема много добре от нашите клиенти, ние направихме панела с бутони
активатори още по-приятен за Вас: изострихме контурите, подобрихме усещането и адаптирахме технологията. Тънкият панел с височина на монтаж само
8 mm може да се вгражда в стена по желание с монтажна рамка, също на
нивото на плочките във всякакво оформление на стената. Открийте неподвластната на времето класика в нов изглед.

Пластмаса, алпийско бяло

Пластмаса, хромирана

Пластмаса, матирана неръждаема стомана
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Visign for Style 21

ПРОЗРАЧНИКАНТОВЕ
Здрав, семпъл и непретоварен с детайли – това е Visign for Style 21. Двете различни ширини на бутоните за промиване създават оптично напрежение, което
се компенсира хармонично чрез трите равномерно разположени пластини.
Минималистичният дизайн предлага ясна ориентация с височина на монтаж
само 8 mm и е подходящ за всяка баня в консервативен стил, например
в стил „Баухаус”. За особено плавно интегриране на дизайна е възможен също
монтаж на едно ниво с плочките.

Пластмаса, алпийско бяло

Пластмаса, хромирана

Пластмаса, матирана
неръждаема стомана
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Пластмаса, хромирана

Пластмаса,
алпийско бяло

Пластмаса, матирана
неръждаема стомана

Акрил дълбокочерно/
цвят неръждаема стомана

Пластмаса, цвят
неръждаема стомана

Акрил дълбокочерно/
матово дълбокочерно

Пластмаса,
дълбокочерно

Метал и специални цветове по заявка

Пластмаса, позлатена

Visign for Style 23

ИЗЯЩНАЛИНИЯ
В допълнение към класическия правоъгълник в оформлението на банята се
оформят все повече плавни геометрични форми: Visign for Style 23 впечатлява
с овални бутони за промиване, значително заобляне на ръбовете или с хромирана носеща рамка, която напомня формата на смартфон и позволява на
горната част да се движи над стената. Предлага се в десет цветови варианта,
по избор „тон върху тон” или във висококонтрастно двуцветно изпълнение.
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Пластмаса, хромирана

Пластмаса,
алпийско бяло

Пластмаса, матирана
неръждаема стомана

Акрил дълбокочерно/
цвят неръждаема стомана

Пластмаса, цвят
неръждаема стомана

Акрил дълбокочерно/
матово дълбокочерно

Пластмаса,
дълбокочерно

Метал и специални цветове по заявка

Пластмаса, позлатена

Visign for Style 24

ПРЕЗСРЕДАТА
Строга геометрия, перфектно комбинирана с деликатно усещане –
Visign for Style 24 поставя естетически удивителен знак във всяка баня. Центрираните вертикални бутони създават ясен контрапункт по отношение на
обичайната хоризонтална ориентация на бутоните. Двуцветното изпълнение
показва още по-ясно Вашия необичаен вкус. Със своя скрит монтаж на едно
ниво с плочките Visign for Style 24 допълва всяко оформление на банята.
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Visign for Style 25 sensitive

БЕЗКОНТАКТНА
ЕЛЕГАНТНОСТ
На пръв поглед противоречиво: формата е толкова изящна, че Ви се иска да
я докоснете. Обаче интелигентната светлинна архитектура сигнализира: желано
разстояние! Фосфоресциращият лак се зарежда през деня от естествени
и изкуствени източници на светлина, свети в тъмното и осигурява възможност
за ориентиране, без да се включва осветлението. Формата и покритието на
панела с електронно управление напомнят на плосък смартфон, а образуващите мрежа светещи точки – на модерен мултимедиен екран. Чистият бял
външен вид подчертава максималната хигиена, която постигате с този ефектен
елемент в банята.

Пластмаса, алпийско бяло
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Visign for More 200 и Visign for Style 23

ИНТЕЛИГЕНТНОДИСТАНЦИОННО
АКТИВИРАНЕНАПРОМИВАНЕТО
Независимо дали е на ъгъл, върху отсрещната стена, или в съседна мебел.
С Visign for Style 23 и Visign for More 200 можете да извършвате промиване там,
където е най-удобно за Вас, като в същото време се радвате на максимална
гъвкавост на изпълнението.
Visign for More 200: висококачествен дизайн
Visign for More 200 убеждава със сдържана елегантност със стъкло в дълбокочерно или бяло.
Visign for Style 23: практичен комфорт
Visign for Style 23 пасва изискано на всякакви стени и на всякакви мебели.
Двойният овален бутон за промиване се вписва хармонично в правоъгълната
геометрия на рамката. Малкото и голямото количество за промиване са отбелязани с точки за натискане.

Visign for More 200
Стъкло, дълбокочерно

Visign for Style 23,
Пластмаса, хромирана

Visign for More 200
Стъкло, бяло

Visign for Style 23
Пластмаса, алпийско бяло

Motiv ohne Bidet
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Интелигентни детайлни решения за Вашата баня

СЕГА ВГРАДЕНА В СЕРИЙНАТА КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ВАШАТА ВРЪЗКА С БЪДЕЩЕТО
Панелите с бутони активатори Visign впечатляват не само със своите индивидуални повърхности, но преди всичко с интелигентната технология зад тях.

Хигиенна функция
Когато водопроводните тръби не се използват продължително време, във
водата могат да се появят бактерии. За да се избегне това, всички електронни
панели с хигиенна функция могат да се използват по желание за задействане
на промиването на тоалетната при индивидуално определени интервали от
време и количества на водата. По такъв начин можете да бъдете сигурни, че
винаги от водопровода постъпва чиста вода.
Отделение за зареждане на почистващи таблетки
Винаги свежо: съвместимото с всички панели с бутони активатори в тази брошура отделение за зареждане Viega осигурява трайна свежест без непривлекателни тоалетни блокчета. Просто отворете панела с бутоните активатори
и поставете препоръчаната таблетка за почистване – тя се разтваря без остатък.
Светодиодна рамка
Умно конструиран ефектен елемент: много електронни панели с бутони активатори могат да бъдат допълнително оборудвани с приятно фоново осветление,
което служи за средство за ориентиране в тъмнината. То се препоръчва специално за Visign for More 201 и Visign for More 204.

Монтаж на нивото на плочките
Несъмнено предимство: много панели с бутони активатори за тоалетни
и писоари на Visign са предназначени за монтаж на едно ниво с плочките. Това
създава хармонично единство на форма и функция, повърхност и панел.
Безконтактно задействане
Двата панела с бутони активатори Visign for More 205 sensitive и Visign for Style 25
sensitive гарантират максимална хигиена без пръстови отпечатъци. Плоската
повърхност се почиства изключително лесно.
Пълна съвместимост
Всички панели с бутони активатори Viega са съвместими с всички казанчета
за промиване Prevista. Това означава, че те могат да се сменят лесно по всяко
време, ако се променят Вашият вкус или стил на банята. А и по отношение
на износването можете да бъдете спокойни: всеки от панелите е изпитан за
дълготрайност минимално 25 години.
Индивидуално оформление
С нашите дизайнерски панели с бутони активатори можете да направите Вашата
баня толкова уникална, колкото Ви харесва. При поискване с удоволствие ще
Ви предоставим цялата информация за отделните цветове и покрития.
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Visign for Style 20
Пластмаса, алпийско бяло
Други цветове:
хромиран и матирана
неръждаема стомана

Панели с бутони активатори за писоари

ПЕРФЕКТНО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДИЗАЙНА НА
ВАШАТА БАНЯ

Visign for Style 21
Пластмаса, алпийско бяло
Други цветове:
хромиран и матирана
неръждаема стомана

Други цветове:
хромиран, матирана неръждаема
стомана, цвят неръждаема стомана,
дълбокочерно, акрил – дълбоко
черно/цвят неръждаема стомана,
акрил – дълбокочерно/матово
дълбокочерно

Visign for Style 23
Пластмаса, алпийско бяло

Важен за оформлението на дадена баня е координираният дизайн. Във връзка
с това във Viega можете да получите панели с бутони активатори за писоари,
които са идеални за промиване на Вашата тоалетна. Съответно няма никакви
ограничения за Вашите изисквания към дизайна. Същото се отнася и за цвета:
по заявка можете да получите Вашите панели с бутони активатори също
в индивидуален цвят или метален външен вид.
Visign for More 200 IR
Стъкло, дълбокочерно

Други цветове:
стъкло – прозрачнобяло, стъкло –
дълбокочерно, пластмаса – алпийско
бяло, пластмаса – цвят неръждаема
стомана, пластмаса – хромирана,
байцван дъб
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Сега е Вашият ред

ПРОЕКТИРАЙТЕ ВАШАТА
ИДЕАЛНА БАНЯ
С конфигуратора на панели с бутони активатори на Viega ще намерите с няколко
стъпки панел с бутони активатори, който подхожда отлично на оформлението
на Вашата баня. С помощта на различни филтри можете първо да направите
избор между различните панели с бутони активатори за тоалетни и писоари
и след това да изберете подходящия елемент за вграждане. Разположението
при монтажа може да се персонализира: от едноцветни стени до снимка на
индивидуалното разположение на Вашата баня – проектирайте Вашата баня
както Ви харесва.
Открийте колко добре може да се съгласува всичко: с конфигуратора на Visign
на viega.com/Prevista/Flushplate-configurator
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