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FORMU�PAREIZAJĀ�LAIKĀ.»

Vannasistaba ir kļuvusi par svarīgu dzīves telpu. Tā sniedz atpūtu, labsajūtu un  
higiēnu – tā ir telpa, kurā mēs veltām laiku sev. Lai katrs brīdis, kad uzturaties  
vannasistabā, būtu īpašs, Viega piedāvā plašu dizaina daudzveidību. Rezultātu 
varat redzēt šajā brošūrā. Vēlam daudz prieka, atklājot dažādas tendences savai 
jaunajai vannasistabai.

Achim Pohl, CEO un diplomēts dizaineris no ARTEFAKT design pohl/fiegl gbr





Viega Visign

VAI�ESAT�GATAVI��
JAUNĀKAJĀM�TENDENCĒM?

Mūsu iedvesmas avots
6. lpp.

Moderna vannasistaba, 
2. variants
22. lpp.

Moderna vannasistaba, 
1. variants
8. lpp.



Mūsu iedvesmas avots
No dizaina metropolēm tieši vannasistabā: mēs regulāri iedvesmojamies no pasaules 
tendencēm, lai varētu piedāvāt aktuālus un oriģinālus dizaina risinājumus.

Moderna vannasistaba, 1. variants: tehniski mūsdienīga
Vai vislabākais ir pietiekami labs jums? Jums patīk skaidras formas, augstas kvalitātes 
materiāli un individuāls, varbūt pat uzkrītošs izskats? Visign for More piedāvā eksklu-
zīvus taustiņus visaugstākajām prasībām.

Moderna vannasistaba, 2. variants: vienkāršs minimālisms
Šeit savienojas tas, kas piestāv viens otram: ar Viega Visign jūs izveidosiet savu 
vannasistabu tā, ka tā būs piemērota visām paaudzēm un pielāgojama jebkurā 
laikā – pateicoties nekad nenovecojošam dizainam un kvalitātei, kas kalpos vairā-
kas paaudzes.

Vannasistabas ir tikpat daudzveidīgas kā to lietotāji. Tāpēc katrai vannasistabai 
Viega piedāvā taustiņus, kuri piestāv aktuālajām keramikas un flīžu tendencēm – 
no emocionāliem līdz racionāliem, no vienkāršiem līdz ekstravagantiem, kā taktilu 
piedzīvojumu vai bez pieskārieniem.

Vienlaikus mūsu dizaina taustiņi atbilst visām prasībām, atbrīvojot jūs no nogurdinošas 
izvēles – vienalga, vai iekārtojat jaunbūvi vai veicat sanāciju.

Higiēnas funkcija Bez pieskārieniem Infrasarkanā tehnikaAktivizēšana no 
priekšas un augšas

LED tehnoloģija Izgaismots taustiņš

no 6. lpp.

no 8. lpp.

no 22. lpp.
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Mūsu iedvesmas avots

NO�DIZAINA��
METROPOLĒM�TIEŠI��
VANNASISTABĀ.
Jaunas vannasistabu tendences rodas no dzīvesveida tendencēm. Tāpēc, izstrā-
dājot mūsu taustiņus, iedvesmosimies no dizaina pasaules «karstajiem punktiem». 
Tikai tā var perfekti sakombinēt nekad nenovecojošu dizaina klasiku un populārākos 
«must have».

No atturīga stila tendencēm, piemēram, ziemeļnieku stila ar vienas gammas toņiem, 
līdz izteiksmīgai greznībai ar spilgtiem kontrastiem. Vai arī labāk atpakaļ pie dabas 
ar siltām krāsām un maigiem materiāliem? Vienalga, kuru tendenci izvēlēsieties,  
Visign taustiņi optimāli pielāgojas jūsu vēlmēm.
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Veidojiet savu vannasistabu kā dzīves telpu un iedvesmojieties no modernākajām 
tehnoloģijām. Nozīme ir gan augstas kvalitātes materiāliem, gan dizainam, gan taustes  
sajūtām un krāsai – visam ir jābūt perfekti saskaņotam. Arī taustiņam. Visign for More 
harmoniski iekļaujas jebkuras vannasistabas vidē un sniedz visaugstāko funkcionālo 
drošību, atpūtu un unikālu dzīvošanas komfortu. 

Vienkāršība vai ekscentriskums?
Izvēlieties taustiņu, kas piesaista skatienu, vai arī neuzkrītošu taustiņu, kas pārliecina 
ar atturīgu dizainu.

Maigs pieskāriens
Viega dizaina taustiņi rada patīkamas taustes sajūtas. Tie aicina pieskarties – pat ja 
tas nav nepieciešams.

Ļaujiet spēlēties krāsām
Armatūra neparastās krāsās pašlaik ir kļuvusi par pieprasītu aprīkojuma īpašību. 
Tāpēc, lai vannasistabas izskats būtu vienots, ir pieejami daudzi tualetes poda un 
pisuāra taustiņi individuālās metāla un speciālās krāsās.

Moderna vannasistaba, 1. variants

TEHNISKS�MODERNISMS.
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Gaisma kā izskata elements

IZVIETOJIET��
MIRDZOŠUS�AKCENTUS�
SAVĀ�VANNASISTABĀ.
Vannasistabas izskatā svarīga nozīme ir apgaismojumam. Krāsas var pozitīvi ietekmēt 
vannasistabas lietotāju garastāvokli. Tāpēc Viega kvalitātes zīme parādās arī šeit: 
daudzus elektroniskos taustiņus pēc vēlēšanās var aprīkot ar LED rāmi, kas tuvā zonā 
(apm. 3 m) izgaismojas. Patīkamā gaisma palīdz orientēties tumsā un ir funkcionāla, 
tomēr saglabājas tik neuzkrītoša, lai nekonkurētu ar vannasistabas apgaismojumu.
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Metāls zelta ar varu krāsāMetāla un speciālas krāsas  
pēc pieprasījuma

Metāls antracīta krāsāApzeltīts metāls

Transporta balts stikls

Intensīvi melns stikls

Beicēta ozola koksne
Koks – tas ir dabiskums, koks – tas ir siltums, koks – tā ir dzīves kvalitāte. Pateicoties 
ne tikai graciozai optikai un taustes sajūtām, bet arī pozitīvai ietekmei uz gaisotni telpā.

Ar taustiņu Visign for More 200 no beicēta ozola var perfekti papildināt akcentētas 
koka sienas. Abas noskalošanas pogas ir «izgrieztas no tādas pašas koksnes», proti, 
izveidojot pāri. Tas padara katru taustiņu patiešām unikālu.

Tomēr ne tikai no īsta koka izgatavots Visign for More 200 būs vizuāls akcents.  
Abi stikla varianti izskatās graciozi, izstarojot īpašu vieglumu un mirdzumu. Turpre-
tim tādas jaunās krāsas kā zelts ar varu un antracīts runā pašas par sevi. Tā  
Visign for More 200 kļūst par taustiņu, kas labprāt pielāgojas visām dizaina vēlmēm.

Visign for More 200

ATPAKAĻ�PIE�DABISKĀ.
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Transporta balts nerūsējošais tērauds

Nerūsējošais tērauds antracīta krāsā

Apzeltīts nerūsējošais tērauds

Satinēts nerūsējošais tērauds

Metāla un speciālas krāsas 
pēc pieprasījuma

Spēcīgs dizains, izveidots ar lāzeru no monolīta metāla: tas ir jaunais elektroniski 
aktivizējamais taustiņš Viega for More 201 – piemēram, no satinēta nerūsējošā 
tērauda. Ļoti plānais taustiņš iekļaujas jebkurā augstas kvalitātes izskata sienā, pēc 
vēlēšanās arī vienā līmenī ar flīzēm vai ar opcionālu LED rāmi. Uz āru izliektās formas 
taustiņš tiecas pie skatītāja, bet pogas paceļas uz augšu. Tā taustiņš kļūst par skaidru 
vizuālu un taktilu akcentu.

Visign for More 201

PRIEKS�PAR�LUKSUSU.
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Transporta balts metāls

Transporta balts/hromēts metāls

Apzeltīts metāls

Metāla un speciālas krāsas 
pēc pieprasījuma

Taustiņš Visign for More 202 apgriež tualetes noskalošanas sistēmu kājām gaisā. 
Precīzāk sakot: ar pogu gaisā – kas aizvieto klasisko nospiešanu ar pagriešanu. 
Organiskais dizains ar LED apgaismojumu aicina pieskarties un vairs neatlaist. Šāda 
atklāti izvirzīta grozāmpoga ir drosmīgs pretstats pašlaik dominējošam plakanajam 
dizainam, pastiprinot to ar iespējamu montāžu vienā līmenī ar flīzēm. Elektroniski 
aktivizējamais taustiņš ideāli pielāgojas organiskai arhitektūrai un kompilēta stila 
vannasistabām retro, etno vai septiņdesmito gadu stilā. Arī krāsu ziņā tā der jebkurai 
gaumei: pateicoties individuālam krāsojumam, kas iespējams daudzās speciālās 
krāsās. 

Visign for More 202

REĀLS�AKCENTS.
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Noskalošanas pogas parasti ir apaļas. Pienācis laiks izņēmumiem, apgalvo Viega. 
Rezultātu var apskatīt un tam pieskarties: jaunais taustiņš Visign for More 204 
klasiskās apaļās pogas aizstāj ar stienīti, kuram tikai viegli jāpieskaras – ilgāk lielajam 
noskalošanas daudzumam, īsāk mazajam noskalošanas daudzumam. 

Tievais stienītis no satinēta nerūsējošā tērauda piesaista skatienu pie sienas – patiesa 
rota ar elektronisku aktivizēšanu, ar kuru ieviest elegantus akcentus. Pēc vēlēšanās 
arī kombinācijā ar LED izgaismotu montāžas rāmi.

Visign for More 204

ATTURĪGA�ELEGANCE.

Nerūsējošais tērauds 
antracīta krāsā

Nerūsējošais tērauds 
antracīta krāsā/satinēts

Apzeltīts nerūsējošais 
tērauds

Metāla un speciālas 
krāsas pēc pieprasījuma

Pulēts nerūsējošais 
tērauds

Satinēts nerūsējošais 
tērauds
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Ilgstoša higiēna, nepārtraukti gluda virsma, pavisam vienkārša kopšana un elek-
troniska aktivizēšana. Instalējiet nākotni vannasistabā jau šodien: jaunais taustiņš 
Visign for More 205 sensitive piedāvā noskalošanas komfortu visaugstākajā līmenī 
bez pieskārieniem. Hromēts rāmis ar melnu stikla elementu rada viegluma un spožuma 
efektu. Lai aktivizētu, vienkārši turiet plaukstu nelielā attālumā no vajadzīgās noska-
lošanas funkcijas. Tā būs redzama kā rūtains izgaismojums sākot no aptuveni 3 m 
attāluma.

Jūs ne tikai izbaudīsiet maksimālu noskalošanas komfortu, bet arī izvairīsieties no 
saskares ar mikrobiem un baktērijām.

Visign for More 205 sensitive

PIESKARIETIES�NĀKOTNEI�
NEPIESKAROTIES.

Intensīvi melns stikls
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Moderna vannasistaba, 2. variants

VIENKĀRŠS��
MINIMĀLISMS.
Dzīvot nozīmē mainīties. Ir labi, ja vannasistaba spēj pielāgoties un augt līdzi visu  
iemītnieku vajadzībām – pateicoties tualetes podiem un izlietnēm ar regulējamu 
augstumu, kas vienādi derēs gan lieliem, gan maziem. Pateicoties nekad nenove-
cojošai optikai, kas arī rīt nekļūs par vakardienu. Pateicoties arī pārbaudītai Viega 
kvalitātei, kas kalpo vairākas paaudzes.

Ar Visign taustiņiem ieviesiet modernu noskalošanas komfortu vairāku paaudžu 
vannasistabā un vienlaikus ņemiet vērā daudzveidīgās gaumes.





Viega Visign  |  25

Labs dizains izriet no līdzsvarotiem kontrastiem. Tāpēc šis dizains apvieno apaļo 
noskalošanas pogu dizaina klasiku ar taisnstūra rāmja ģeometriju. Lielā noskalošanas 
daudzuma poga ir neuzkrītoši izvirzīta uz āru (izliekta), mazā noskalošanas daudzu-
ma poga – uz iekšu (ieliekta). Tā kā mūsu klienti labprāt izvēlas šo variantu, tagad 
mēs esam padarījuši taustiņu vēl patīkamāku: kontūras ir asākas, taustes sajūtas ir 
labākas un tehnoloģijas ir pielāgotas. Ļoti plānais taustiņš ar tikai 8 mm augstumu 
pēc vēlēšanās ar montāžas rāmi arī vienā līmenī ar flīzēm iekļaujas jebkura izskata 
sienā. Atklājiet mūžīgo klasiku jaunā izskatā.

Visign for Style 20

APAĻAS�FORMAS.

Matēta plastmasa

Hromēta plastmasa

Kalnu balta plastmasa
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Monolīts, vienkāršs un bez liekiem greznojumiem – tas ir Visign for Style 21. Abas 
dažāda platuma noskalošanas pogas rada optisku spriedzi, ko harmoniski kompensē 
trīs vienāda platuma vertikāles. Minimālisma dizains tikai ar 8 mm augstumu ļauj 
skaidri orientēties un piestāv ikvienai skaidru līniju vannasistabai, piemēram, Bauhaus 
stilā. Īpaši līdzenai integrācijai dizainā ir iespējama arī montāža vienā līmenī ar flīzēm.

Visign for Style 21

TAISNAS�MALAS.
Kalnu balta plastmasa

Matēta plastmasa

Hromēta plastmasa
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Līdztekus klasiskajam taisnstūrim vannasistabas izskatā aizvien vairāk ienāk maigākas 
ģeometriskas formas: Visign for Style 23 pārliecina ar ovāla nobeiguma noskalošanas 
pogām, intensīvi noapaļotām malām vai hromētu atbalsta rāmi, kas atgādina vied-
tālruņa formu un ļauj taustiņam it kā lidot virs sienas. Tas ir pieejams desmit krāsās, 
pēc izvēles vienas gammas toņos vai kontrastainā divu krāsu izpildījumā.

Visign for Style 23

SLAIDAS�LĪNIJAS.

Intensīvi melna plastmasa

Apzeltīta plastmasa

Matēta plastmasa

Hromēta plastmasa

Intensīvi melns akrils/
matēts intensīvi melns

Kalnu balta plastmasa

Metāla un speciālas krāsas 
pēc pieprasījuma

Plastmasa nerūsējošā 
tērauda krāsā

Intensīvi melns akrils/
nerūsējošā tērauda krāsā
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Stingra ģeometrija perfektā kombinācijā ar maigām taustes sajūtām – Visign for Style 24 
ir estētiska izsaukuma zīme ikvienā vannasistabā. Pa vidu izvietotie vertikālie taustiņi 
ir krass pretstats ierastajam horizontālajam taustiņu izkārtojumam. Jūsu izsmalcināto 
gaumi vēl vairāk izcels divu krāsu izpildījums. Pateicoties montāžai vienā līmenī ar 
flīzēm, Visign for Style 24 papildinās jebkuras vannasistabas izskatu.

Visign for Style 24

AR�AKCENTU�PA�VIDU.

Intensīvi melna plastmasa

Plastmasa nerūsējošā 
tērauda krāsā

Apzeltīta plastmasa

Matēta plastmasa

Hromēta plastmasa

Kalnu balta plastmasa

Metāla un speciālas krāsas 
pēc pieprasījuma

Intensīvi melns akrils/
matēts intensīvi melns

Intensīvi melns akrils/
nerūsējošā tērauda krāsā
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Daudzsološi pretrunīgs: forma ir tik pievilcīga, ka rodas vēlme tai pieskarties. Tomēr 
inteliģentā gaismas arhitektūra brīdina: ieturiet distanci! Izgaismotā laka dienas laikā 
aicina ar dabiskiem un mākslīgiem gaismas avotiem, izgaismojas tumsā un tādējādi 
ļauj orientēties bez vajadzības ieslēgt gaismu. Elektroniski aktivizējamā taustiņa forma 
un nobeiguma apstrāde atgādina plānu viedtālruni, rūtaini izgaismotie punkti – 
modernu multimediju ekrānu. Tīrais baltais izskats izceļ maksimālo higiēnu, ko ar šo 
elementu var sasniegt vannasistabā.

Visign for Style 25 sensitive

ELEGANCE�BEZ�
PIESKĀRIENIEM.

Kalnu balta plastmasa
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Visign for More 200 un Visign for Style 23

VIEDA�TĀLVADĪBA.�
Vienalga, vai pāri stūrim, vai pie pretējās sienas vai tuvākajā mēbelē: ar 
Visign for Style 23 un Visign for More 200 aktivizējiet noskalošanu tur, kur tas jums 
ir visērtāk un vienlaikus izbaudiet maksimālu elastību, iekārtojot vannasistabu.

Visign for More 200: augstas kvalitātes dizains
Visign for More 200 pārliecina ar atturīgu eleganci intensīvi melnā vai baltā stiklā.

Visign for Style 23: praktisks komforts
Visign for Style 23 neuzkrītoši piestāv ikvienai sienai un ikvienai mēbelei. Galos no-
apaļotā dubultā noskalošanas poga harmoniski iekļaujas taisnstūra rāmja ģeometrijā. 
Mazais un lielais noskalošanas daudzums ir atzīmēts ar punktiem. 

Visign for Style 23
hromēta plastmasa

Visign for More 200
intensīvi melns stikls

Visign for More 200
transporta balts stikls

Visign for Style 23
kalnu balta plastmasa



Motiv ohne Bidet
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Higiēnas funkcija
Ja ūdensvadi ilgi netiek lietoti, ūdenī var attīstīties baktērijas. Lai no tā izvairītos, 
pēc vēlēšanās aktivizējiet visus elektroniskos taustiņus ar higiēnas funkciju tualetes 
poda noskalošanai individuāli noteiktos laika un tilpuma intervālos. Tā jūs varat būt 
drošs, ka no ūdensvada vienmēr tecēs tīrs ūdens.

Šahta tīrīšanas stienīšiem
Nebeidzams svaigums: ar visiem šajā brošūrā minētajiem tualetes taustiņiem sade-
rīga Viega šahta nodrošina ilgstošu svaigumu bez nepievilcīgajiem atsvaidzināšanas 
blokiem. Vienkārši atveriet taustiņu un iemetiet tīrīšanas stienīti – tas izšķīdīs, neat-
stājot atlikumus.

LED rāmis
Gudrs akcents: daudzus elektroniskos taustiņus, izmantojot papildu detaļu, var 
aprīkot ar pieklusinātu gaismu, lai vieglāk orientētos tumsā. Tas ir īpaši ieteicams 
Visign for More 201 un Visign for More 204.

Montāža vienā līmenī ar flīzēm
Līdzenas priekšrocības: daudzi Visign pisuāra un tualetes poda taustiņi ir piemēroti 
montāžai vienā līmenī ar flīzēm. Tā rodas harmoniska formas un funkcijas, laukuma 
un taustiņa vienība.

Aktivizēšana bez pieskārieniem
Abi taustiņi Visign for More 205 sensitive un Visign for Style 25 sensitive garantē 
maksimālo higiēnu bez pirkstu nospiedumiem. Līdzenā virsma ir ļoti viegli kopjama.

Pilnīga saderība
Visi Viega taustiņi ir saderīgi ar visām Prevista tualetes tvertnēm. Tas nozīmē, ka 
jebkurā laikā tos var vienkārši nomainīt, ja mainās jūsu gaume vai vannasistabas  
stils. Nav jāuztraucas arī par nodilumu: katrs taustiņš ir pārbaudīts vismaz uz 
25 gadu izturību.

Individuāls izskats
Ar mūsu dizaina taustiņiem savu vannasistabu varat izveidot tik unikālu, cik vēlaties. 
Pēc pieprasījuma mēs labprāt sniegsim visu informāciju par individuālām krāsām un 
nobeiguma apstrādi.

Visign taustiņi pārliecina ne tikai ar savām individuālajām virsmām, bet galvenokārt 
ar inteliģentām tehnoloģijām.

Inteliģents detalizēts risinājums jūsu vannasistabai

TAGAD�INTEGRĒTS�SĒRIJVEIDĀ:��
JŪSU�PIESLĒGUMS�NĀKOTNEI.
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Pisuāra taustiņi

PERFEKTS�DIZAINA��
PAPILDINĀJUMS��
VANNASISTABAI.
Vannasistabas izskatā svarīgs ir savstarpēji saskaņots dizains. Tāpēc Viega pisuāra 
taustiņi perfekti der tualetes poda noskalošanai. Attiecīgi arī šajā ziņā jūsu dizaina 
prasības var būt neierobežotas. Arī krāsas ziņā nē: pēc pieprasījuma jūs saņemsiet 
taustiņus arī individuālā krāsojumā vai metāla optikā.

Visign for More 200 IR
Intensīvi melns stikls

Visign for Style 23
Kalnu balta plastmasa

Visign for Style 21
Kalnu balta plastmasa

Citas krāsas:
hromēts un matēts

Citas krāsas:
hromēts un matēts

Citas krāsas:
hromēts, matēts, nerūsējoša tērauda 
krāsā, intensīvi melns, intensīvi melns 
akrils/nerūsējošā tērauda krāsā, intensīvi 
melns akrils/intensīvi melns matēts

Citas krāsas:
transporta balts stikls, intensīvi melns 
stikls, kalnu balta plastmasa, plastma-
sa nerūsējošā tērauda krāsā, hromēta 
plastmasa, beicēta ozolkoksne

Visign for Style 20
Kalnu balta plastmasa
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Tagad jūs tiksiet galā

IZVEIDOJIET�PERFEKTU�
VANNASISTABU.
Ar Viega taustiņu konfiguratoru tikai dažos soļos atradīsiet taustiņu, kas perfekti 
iederēsies jūsu vannasistabas izskatā. Ar dažādiem filtriem jūs vispirms varat izlemt 
starp dažādiem tualetes poda un pisuāra taustiņiem un pēc tam izvēlēties piemērotu 
iebūvējamo elementu. Var personalizēt arī montāžas situāciju: no vienkrāsainām 
sienām līdz jūsu individuālās vannasistabas situācijas fotoattēlam – izveidojiet savu 
vannasistabu, kā jums patīk. 

Atklājiet, kā viss labi sader kopā: ar Visign konfiguratoru vietnē  
viega.com/Prevista/Flushplate-configurator
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Viega CE GmbH & Co. KG 
Viega Platz 1 
57439 Attendorn 
Vācija

Tālrunis +49 (0) 2722 61 - 1299 
viega.com

Jūsu vietējā kontaktpersona  
vai dienests: 
Guntis Ārgalis 
Tālrunis +371 29490606  
guntis.argalis@viega.lv

Emīls Madžulis 
Tālrunis +371 28303619  
emils.madzulis@viega.lv


