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PrevistaDry

Montaj îngropat / tehnica în 
spatele peretelui
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Sistem de instalații în spatele peretelui  pentru montare (perete 
ușor). Este posibilă o instalare accesibilă  pentru persoane cu 
dizabilități. Elemente de încastrare gata de instalare în spatele 
peretelui  pentru construcții la semiînălțime, pe înălțimea 
camerei precum și independente. Fixare în structuri de susținere 
din metal și lemn, direct pe perete, cu 2 puncte de fixare sau cu 
șine de montaj. Suporți de pardoseală adecvate  pentru profil C 
50  mm și 75  mm. Dispozitive de atenuare acustică  pentru 
fixarea tuturor plăcilor Viega de perete. Elementele sunt 
integrate în sistemul de șine   Prevista  Dry  Plus.

Elementînspatelepereteluipentru:
WC, bideu, lavoar, pisoar, suport  pentru armături
Adâncime constructivă ajustabilă continuu de la 120–200  mm

Placareasefacecu:
Panouri de gips-carton, cu nucleu impregnat cu garnitură 
armată cu fibre de sticlă cu o grosime de 18  mm.
Panouri de placare de gips-carton  pentru zone umede, panouri 
de placare MuroLive, panouri de placare comerciale

Info
Utilizarea sistemului  pentru alte domenii de utilizare și alți agenți 
decât cei descriși trebuie convenită cu Viega! Greutate: WC și 
bideu 400  kg, lavoar și pisoar 150  kg, mâner de sprijin și 
prindere 100  kg! Îndeplinește cerințele generale referitoare la 
izolația fonică și acustică! Informații detaliate despre izolarea 
împotriva incendiilor și fonică pot fi găsite pe site-ul Viega sau 
la persoana de contact Viega!

ConfiguratorPrevistaDryPlus
Aplicație WEB  pentru dimensionare rapidă și ușoară și  pentru 
calculul necesarului de material  pentru sistemul 
  Prevista  Dry  Plus

config.plăcuțeacționare
Aplicație web  pentru determinarea și vizualizarea simplă și 
rapidă a plăcuței de acționare corespunzătoare  pentru 
amenajarea băii.

Subiectdeschimbărișierori
Cele mai recente valori Z și dimensiuni de instalare, precum și 
informații tehnice suplimentare pot fi găsite pe site-ul web Viega 
și trebuie verificate înainte de cumpărare, planificare, lucrări de 
construcție și utilizare. Produsele noastre sunt optimizate 
continuu

Această descriere a produsului conține informații importante 
despre alegerea produsului și a sistemului, montarea, punerea 
în funcțiune, precum și utilizarea prevăzută și, dacă este 
necesar, măsurile de întreținere. Informații despre produse, 
caracteristici și tehnici de aplicare se bazează pe standardele 
valabile în prezent în Europa (de ex. EN) și / sau în Germania (de 
exemplu,  DIN  / DVGW). Anumite pasaje de text fac referire  la 
reguli tehnice în Europa/Germania Acestea ar trebui considerate 
drept recomandări  pentru țările în care nu există cerințe 
naționale corespunzătoare. Legile, standardele, reglementările, 
directivele și alte prevederi tehnice naționale relevante au 
prioritate față de directivele germane / europene specificate în 
descrierea produsului: Informațiile de aici nu sunt obligatorii 
 pentru alte țări și regiuni și ar trebui înțelese ca recomandări.



379

Prevista Dry  S1

Elemente  pentru vasul WC 380
Elemente  pentru lavoar 389
Elemente  pentru pisoare 400
Elemente  pentru bideu 402
Suport de sprijin 403
Elemente de fixare 403
Seturi de fixare 405
Accesorii WC-bideu 406
Accesorii de fixare 406
Panouri  pentru montaj îngropat și accesorii 407
Piese de racordare  Prevista 408

CUPRINS

Codul-GTIN(GlobalTradeItemNumber,înlocuieșteEAN) 
Codul GTIN se compune din codul producătorului 4015211 și 
numărul de articol (format din 6 cifre) - în acest exemplu 
 305  611. Dacă se înlocuiesc ultimele 6 cifre cu numărul de 
articol se obţine codul GTIN al produsului.

S1
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PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
curacorddebideuaWC-ului
1120mm
 - opționale adiționale disponibile:   Prevista  Dry- set de suport  model  8570.37
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, integrat în   Prevista  Dry  Plus, tehnică 
de spălare cu 2 cantităţi, accesibil
echipare
Ramă vopsită  (40x40), rezervor încastrat 3H, clapetă  pentru fluxul de spălare, conductă goală 
 pentru racordul de tip bideu, racord  pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare extensibile și 
blocabile  pentru reglarea înălțimii, conector  pentru apă R½ la spate și deasupra, racord WC DN90 
(ajustabil) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
sarcină max.  400  kg
Proiecție max.  700  mm
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8522

H L AS articol  
1120 500 1/15 771980   

H =  înălţime
L =  lăţime

ELEMENTE  PENTRU VASUL WC

PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
ceramicaajustabilăpeînălțime
curacorddebideuaWC-ului
1120mm
 - opționale adiționale disponibile:   Prevista  Dry- set de suport  model  8570.37
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, integrat în   Prevista  Dry  Plus, înălțime 
variabilă  pentru vasul ceramic, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, accesibil
echipare
Ramă vopsită  (40x40), rezervor încastrat 3H, clapetă  pentru fluxul de spălare, conductă goală 
 pentru racordul de tip bideu, racord  pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare extensibile și 
blocabile  pentru reglarea înălțimii, conector  pentru apă R½ la spate și deasupra, racord WC DN90 
(ajustabil) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
sarcină max.  400  kg
Proiecție max.  700  mm
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8521

H L IA AS articol  
1120 500 330–390 1/15 771997   

H =  înălţime
L =  lăţime
IA =  ajustabil pe înălțime
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PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
pentruvasWCcumontajsuspendat
8cm
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, integrat în   Prevista  Dry  Plus, tehnică 
de spălare cu 2 cantităţi, accesibil
echipare
Ramă vopsită  (40x40), rezervor încastrat 3F, racord  pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare 
extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, conexiune  pentru apă R½ deasupra, cot de 
racordare WC DN90 din PE
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 3–4 l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 4,5–7,5 l
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8523

H AS articol  
1130 1 798529   

H =  înălţime

PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
curacorddebideuaWC-ului
980mm
 - opționale adiționale disponibile:   Prevista  Dry- set de suport  model  8570.37
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, integrat în   Prevista  Dry  Plus, tehnică 
de spălare cu 2 cantităţi, accesibil
echipare
Ramă vopsită  (40x40), rezervor încastrat 3H, clapetă  pentru fluxul de spălare, conductă goală 
 pentru racordul de tip bideu, racord  pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare extensibile și 
blocabile  pentru reglarea înălțimii, conector  pentru apă R½ la spate și deasupra, racord WC DN90 
(ajustabil) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
sarcină max.  400  kg
Proiecție max.  700  mm
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8530

H L AS articol  
980 500 1/15 772000   

H =  înălţime
L =  lăţime
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PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
curacorddebideuaWC-ului
820mm
 - opționale adiționale disponibile:   Prevista  Dry- set de suport  model  8570.37
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, integrat în   Prevista  Dry  Plus, tehnică 
de spălare cu 2 cantităţi, acționare din față și de sus, accesibil
echipare
Ramă vopsită  (40x40), rezervor încastrat 3L, conductă goală  pentru racordul de tip bideu, racord 
 pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, 
conexiune  pentru apă R½, racord WC DN90 (ajustabil) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
sarcină max.  400  kg
Proiecție max.  700  mm
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8533

H L AS articol  
820 500 1/15 772017   

H =  înălţime
L =  lăţime
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PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
înălțimeaceramiciireglabilăindividuallaatingereaunuibutondecătreutilizator
1120mm
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - se utilizează doar cu plăcuță de acoperire la WC  pentru  Prevista  model  8570.39
 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, integrat în   Prevista  Dry  Plus, înălțimea 
ceramicii reglabilă individual la atingerea unui buton de către utilizator, tehnică de spălare cu 2 
cantităţi, accesibil

 - fără: placă de acoperire
echipare
Ramă vopsită  (40x40), rezervor încastrat 3H, clapetă  pentru fluxul de spălare, racord  pentru vasul 
WC, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, conector  pentru 
apă R½ la spate și deasupra, racord WC DN90 (flexibil) din PE, adaptor excentric DN90/100 din PE
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
sarcină max.  400  kg
Proiecție max.  700  mm
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
Gama de reglare poate fi modificată la  320-400  mm prin schimbarea șuruburilor!
model8521.32

H L GIA AS articol  
1120 500 340–420 1/4 772024   

H =  înălţime
L =  lăţime
GIA =  interval individual de reglare

PlăcuțădeacoperirelaWCpentruPrevista
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry- element  pentru vasul WC  model  8521.32
 - sticlă
echipare
Cu buton de acționare  pentru ajustarea individuală a înălțimii vasului WC, racord  pentru vasul WC
model8570.39

L L g versiune AS articol  
560 490 6 alb trafic 1 775841   

L =  lăţime

AS articol  
 1 785895   

Arcdepresiune
>28kg
 -  pentru ceramică peste 28  kg
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry- ele-
ment  pentru vasul WC 
 model  8521.32

 - oțel
 - acționare hidraulică
model8580.6
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PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
înălțimeaceramiciiulteriorajustabilădecătreinstalator
1120mm
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, integrat în   Prevista  Dry  Plus, tehnică 
de spălare cu 2 cantităţi, accesibil

 - fără: placă de acoperire
echipare
Ramă vopsită  (40x40), rezervor încastrat 3H, clapetă  pentru fluxul de spălare, racord  pentru vasul 
WC, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, conector  pentru 
apă R½ la spate și deasupra, racord WC DN90 (ajustabil) din PP, adaptor excentric DN90/100 din 
PP
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
sarcină max.  400  kg
Proiecție max.  700  mm
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8522.31

H L IRD AS articol  
1120 500 310–390 1/12 772031   

H =  înălţime
L =  lăţime
IRD =  interval de reglare după instalare

Placădeacoperire
 -  pentru  pentru elemente de WC cu ajustarea ulterioară a înălțimii
 - inox
notă
Pentru utilizarea elementelor de vas WC care au înălțimea reglabilă după montaj!
model8040.21

L L g AS articol  
460 390 2,5 1 703387   

L =  lăţime
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PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
vasWCpepodeasaupentrucopii
1120mm/820mm
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel PE
 - poate fi scurtat de la 1120  mmm la 820  mm, compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru 
 Prevista, integrat în   Prevista  Dry  Plus, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, accesibil
echipare
Rezervor încastrat 3H, clapetă  pentru fluxul de spălare, racord  pentru țeava de spălare cu mufă de 
racordare 45x230  mm, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, 
conector  pentru apă R½ la spate și deasupra
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8522.33

H L AS articol  
1120 500 1/12 772048   

H =  înălţime
L =  lăţime

PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
cufixarelaterală
1120mm
 - opționale adiționale disponibile:   Prevista  Dry- set de suport  model  8570.37
 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, 
accesibil
echipare
Ramă vopsită  (40x40), rezervor încastrat 3H, clapetă  pentru fluxul de spălare, racord  pentru vasul 
WC, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, conector  pentru 
apă R½ la spate, racord WC DN90 (ajustabil) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8521.34

H L AS articol  
1120 500 1/11 772055   

H =  înălţime
L =  lăţime
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PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
pentrușineledesusținere
ceramicaajustabilăpeînălțime
1120mm
 - echipat cu   Prevista  Dry- set de fixare  model  8570.36
 - opționale adiționale disponibile:   Prevista  Dry- set de suport  model  8570.37
 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, integrat în   Prevista  Dry  Plus, înălțime 
variabilă  pentru vasul ceramic, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, accesibil
echipare
Ramă vopsită  (40x40), rezervor încastrat 3H, elemente de fixare  pentru șinele de susținere de pe 
partea stângă și dreaptă a elementului WC, clapetă  pentru fluxul de spălare, conductă goală 
 pentru racordul de tip bideu, racord  pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare extensibile și 
blocabile  pentru reglarea înălțimii, conector  pentru apă R½ la spate și deasupra, racord WC DN90 
(ajustabil) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
sarcină max.  400  kg
Proiecție max.  700  mm
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8874.9

H L IA AS articol  
1120 910 330–390 1 793074   

H =  înălţime
L =  lăţime
IA =  ajustabil pe înălțime

PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
variantăobiect
1120x490mm
 - nu se poate utiliza la   Prevista  Dry  Plus
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8180.73

 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
echipare
Ramă vopsită  (30x30), rezervor încastrat 3H, racord  pentru vasul WC, materiale de fixare, conector 
 pentru apă R½ la spate, racord WC DN90 (ajustabil) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
sarcină max.  400  kg
Proiecție max.  700  mm
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8524

H L AS articol  
1120 490 1/15 771973   

H =  înălţime
L =  lăţime
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PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
VisignforStyle20
1120mm
 - echipat cu   Prevista  Dry- set de fixare  model  8180.73, plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista  
 Visign  for  Style  20 articol 773 779

 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
echipare
Ramă vopsită  (30x30), rezervor încastrat 3H, racord  pentru vasul WC, materiale de fixare, conector 
 pentru apă R½ la spate, racord WC DN90 (ajustabil) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
domeniu de reglare volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
domeniu de reglare volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
sarcină max.  400  kg
Proiecție max.  700  mm
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8524.13

H L AS articol  
1120 490 1 792855   

H =  înălţime
L =  lăţime

PrevistaDry-Elementpentrulavoar
1120mm
îmbinareajustabilăpeînălțime
 -  pentru lavoar cu orificiu  pentru baterie
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
echipare
Ramă vopsită  (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, conexiuni ajustabile pe înălțime prin 
eliberare rapidă (suport cu bandă de măsurare  pentru aliniere), materiale de fixare, picioare extensi-
bile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc 
DN50/30
datetehnice
sarcină max.  150  kg
model8535

H L AS articol  
1120 500 1/10 776183   

H =  înălţime
L =  lăţime

ELEMENTE  PENTRU LAVOAR
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PrevistaDry-Elementpentrulavoar
îmbinarefixată
1120mm
 -  pentru lavoar cu orificiu  pentru baterie
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
echipare
Ramă vopsită  (40x40), conector fixat pe traversă, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de 
cauciuc DN50/30, materiale de fixare  pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi 
(auto-filetante)  pentru fixare pe profile, orificiu  Ø  11  mm  pentru fixarea în construcții cu rame din 
lemn, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii
datetehnice
sarcină max.  150  kg
model8538

H L AS articol  
1120 500 1/10 789329   

H =  înălţime
L =  lăţime

PrevistaDry-Elementpentrulavoar
820–980mm
 -  pentru lavoar cu orificiu  pentru baterie
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
 - fără: bandă de măsură
echipare
Ramă vopsită  (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, conexiuni cu eliberare rapidă 
ajustabile pe înălțime, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, 
cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30
datetehnice
sarcină max.  150  kg
model8535.31

H L AS articol  
820–980 500 1/10 776190   

H =  înălţime gamă
L =  lăţime
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Prevista Dry  S1 S1

PrevistaDry-Elementpentrulavoar
cucasetădelegăturiîncastrată
1120mm
 -  pentru lavoar cu orificiu  pentru baterie
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
echipare
Ramă vopsită  (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, casetă de legături încastrată cu 
înălțime reglabilă prin eliberare rapidă (suport cu bandă de măsurare  pentru aliniere), materiale de 
fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii
echipareacaseteidelegăturiîncastrată
Sifon ajustabil pe înălțime, garnitură din cauciuc DN40/30, 2 treceri prin perete, 2 robinete colțar cu 
 filet G½ –G⅜, 2 racorduri filetate drepte cu îmbinare prin compresie  pentru țevi din cupru 
Ø  10  mm, 2 țevi de racordare cromate d10, cot de scurgere din alamă cromată 300  mm, capac din 
plastic cromat  pentru caseta de legături încastrată, materiale de fixare
datetehnice
sarcină max.  150  kg
model8535.33

H L AS articol  
1120 500 1/12 776206   

H =  înălţime
L =  lăţime

PrevistaDry-Elementpentrulavoar
înălțimeaceramiciireglabilăindividuallaatingereaunuibutondecătreutilizator
1120mm
 -  pentru  pentru lavoare cu amestecător montat pe lavoar, lavoar cu orificiu  pentru baterie
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - se utilizează doar cu placa de acoperire a lavoarului  model  8570.45
 - oțel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus, accesibil
 - fără: placă de acoperire
echipare
Ramă vopsită  (40x40), arc de presiune, furtunuri flexibile de racordare, casetă de legături încastrată 
cu sifon reglabil pe înălțime, garnitură din cauciuc DN40/30, 2 treceri prin perete, doză încastrată 
 pentru asigurarea butonului de ajustare individuale a înălțimii lavoarului, materiale de fixare, 
picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, 2 robinete colțar cu  filet G½ –G⅜
datetehnice
sarcină max.  150  kg
notă
Poate fi folosit  pentru un lavoar ceramic de 15–21  kg, inclusiv armătura!
model8535.32

H L GIA AS articol  
1120 500 200 1/5 776213   

H =  înălţime
L =  lăţime
GIA =  interval individual de reglare
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Placadeacoperirealavoarului
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry- element  pentru lavoar  model  8535.32
 - sticlă
echipare
Buton cu rozetă  pentru ajustarea înălțimii lavoarului, casetă de legături cu plăcuță de acoperire 
cromată, fitinguri prin compresie și țeavă de racord, cot de evacuare de 300  mm cromat, materiale 
de fixare
model8570.45

L L g versiune AS articol  
780 720 6 sticlă albă 1 785536   

L =  lăţime

Cotdescurgerela90°
 - alamă cromată
notă
Aplicaţii  pentru lavoare cu spaţiu de 130–150  mm între partea de mijloc de fixare și scurgerea de 
jos!
model8064.90

G L AS articol  
1¼ 300 1 743208   
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Prevista Dry  S1 S1
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PrevistaDry-Elementpentrulavoar
accesibil
1120mm
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
echipare
Ramă vopsită  (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, conexiuni ajustabile pe înălțime prin 
eliberare rapidă (suport cu bandă de măsurare  pentru aliniere), suport universal  pentru sifoane 
îngropate, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii
datetehnice
sarcină max.  150  kg
notă
Suport universal  pentru sifoane îngropate  pentru: sifoane cu placă de mascare cromată 
( model  5633.1), sifoane îngropate cu placă de mascare albă ( model  5633.2)!
model8536

H L AS articol  
1120 500 1/10 776046   

H =  înălţime
L =  lăţime

PrevistaDry-Elementpentrulavoar
accesibil
820–980mm
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
echipare
Ramă vopsită  (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, conexiuni cu eliberare rapidă 
ajustabile pe înălțime, suport universal  pentru sifoane îngropate, materiale de fixare, picioare 
extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii
datetehnice
sarcină max.  150  kg
notă
Suport universal  pentru sifoane îngropate  pentru: sifoane cu placă de mascare cromată 
( model  5633.1), sifoane îngropate cu placă de mascare albă ( model  5633.2)!
model8536.31

H L AS articol  
820–980 500 1/10 776251   

H =  înălţime gamă
L =  lăţime
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Prevista Dry  S1 S1

PrevistaDry-Elementpentrulavoar
apometruîncastratEAStipISTA
1120mm
 -  pentru lavoar cu orificiu  pentru baterie
 -  pentru montajul partiției vă rugăm să comandați separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
echipare
Ramă vopsită  (40x40), casete  pentru apometre încastrate EAS tip ISTA cu  filet G2KOAX,  pentru 
instalarea capsulelor de apometru ISTA tip istameter QN 1,5  m³/h și QN 2,5  m³/h, 2 căi de apă 
pre-montate cu robinete de 3/4” cu scaun drept, casetă  pentru apometru cu  filet G2KOAX în 
izolație, atât intrarea cât și ieșirea ( pentru distribuția orizontală) cu filet Rp¾, racord cu filet interior 
½  pentru amestecătoare, 2 capace de protecție și mufe de testare, înălțimea ceramicii ajustabil și 
metru  pentru măsurare (ocupant cu bandă metrică  pentru aliniere), cot de evacuare scurtabil 
DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30, materiale de fixare  pentru element (de pardoseală) și blocul 
ceramic, șuruburi (auto-filetante)  pentru fixare pe profile, orificiu  Ø  11  mm  pentru fixarea în 
construcții cu rame din lemn, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii
datetehnice
sarcină max.  150  kg
model8537

H L AS articol  
1120 500 1/11 776268   

H =  înălţime
L =  lăţime

PrevistaDry-Elementpentrulavoar
apometruîncastratEATtipAllmess
1120mm
 -  pentru lavoar cu orificiu  pentru baterie
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
echipare
Ramă vopsită  (40x40), casete  pentru apometre încastrate EAS tip Almess,  pentru instalarea 
capsulelor contoarelor de apă Allmess tip MES 3K și MES 3W, fono-izolație  pentru cotul cu talpă 
Sanpress, 2 coturi cu talpă Sanpress, Rp ½ premontate, 2 T-uri cu ieșire Rp¾ în spatele 
debitmetrelor  pentru distribuția pe etaj, 2 supape de curgere liberă DN20 din bronz cu adaptor Rp 
¾, 2 corpuri de apometre, 2 capace de protecție și mufe de testare, înălțimea ceramicii ajustabil și 
metru  pentru măsurare (ocupant cu bandă metrică  pentru aliniere), cot de evacuare scurtabil 
DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30, materiale de fixare  pentru element (de pardoseală) și blocul 
ceramic, șuruburi (auto-filetante)  pentru fixare pe profile, orificiu  Ø  11  mm  pentru fixarea în 
construcții cu rame din lemn, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii
datetehnice
sarcină max.  150  kg
model8537.31

H L AS articol  
1120 500 1/11 776275   

H =  înălţime
L =  lăţime
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PrevistaDry-Elementpentrulavoar
pentrufitinguriaparente
1300mm
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
echipare
Ramă vopsită  (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, conexiuni ajustabile pe înălțime prin 
eliberare rapidă (suport cu bandă de măsurare  pentru aliniere), materiale de fixare, picioare extensi-
bile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc 
DN50/30
datetehnice
sarcină max.  150  kg
model8540

H L AS articol  
1300 500 1/12 776220   

H =  înălţime
L =  lăţime

PrevistaDry-Elementpentrulavoar
pentrufitinguriîncastrate
1300mm
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel, lemn
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
echipare
Ramă vopsită  (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, panou încastrat  pentru montare în 
perete reglabil pe înălțime și adâncime prin eliberare rapidă (suport cu bandă de măsurare  pentru 
aliniere), materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, cot de 
evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30
datetehnice
sarcină max.  150  kg
model8540.31

H L AS articol  
1300 500 1/12 776237   

H =  înălţime
L =  lăţime
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Prevista Dry  S1 S1

PrevistaDry-Elementpentrulavoar
accesibil
pentrufitinguriaparente
1300mm
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
echipare
Ramă vopsită  (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, panou ranforsat cu fiting de 
racordare ajustabil prin eliberare rapidă (suport cu bandă de măsurare  pentru aliniere), suport 
universal  pentru sifoane îngropate, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru 
reglarea înălțimii
datetehnice
sarcină max.  150  kg
notă
Suport universal  pentru sifoane îngropate  pentru: sifoane cu placă de mascare cromată 
( model  5633.1), sifoane îngropate cu placă de mascare albă ( model  5633.2)!
model8540.32

H L AS articol  
1300 500 1/12 776039   

H =  înălţime
L =  lăţime

PrevistaDry-Elementpentruspălător
1300mm
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel, lemn
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
echipare
Ramă vopsită  (40x40), plăcuța de montare reglabilă pe înălțime prin eliberare rapidă, panou cu 
fiting de racordare și suportul scurgerii ajustabil prin eliberare rapidă (suport cu bandă de măsurare 
 pentru aliniere), materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, cot de 
scurgere DN50
model8540.33

H L AS articol  
1300 500 1/12 776282   

H =  înălţime
L =  lăţime
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PrevistaDry-Elementpentrulavoar
variantăobiect
1120x490mm
 -  pentru lavoar cu orificiu  pentru baterie
 - nu se poate utiliza la   Prevista  Dry  Plus
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8180.73

 - oțel
echipare
Ramă vopsită  (30x30), conector fixat pe traversă, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de 
cauciuc DN50/30, materiale de fixare  pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi 
(auto-filetante)  pentru fixare pe profile, orificiu  Ø  11  mm  pentru fixarea în construcții cu rame din 
lemn
datetehnice
sarcină max.  150  kg
model8539

H L AS articol  
1120 490 1/10 776541   

H =  înălţime
L =  lăţime

PrevistaDry-Elementpentrupisoar
conectoruniversalpentruapă
1120–1300mm
 -  pentru conector universal  pentru apă
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel
 - compatibil cu toate acționările de urinal  Prevista, integrat în   Prevista  Dry  Plus
echipare
Ramă vopsită  (40x40), traversă reglabilă pe înălțime prin eliberare rapidă (suport cu bandă de 
măsurare  pentru aliniere), set de instalare  pentru pisoar cu fonoizolație la spălare, set racordare 
pisoar, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, conexiune 
 pentru apă R½
datetehnice
sarcină max.  100  kg
notă
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
*Traversele sunt interschimbabile
model8560.32

H L AS articol  
1120–1300 500 1/12 776411   

H =  înălţime gamă
L =  lăţime

ELEMENTE  PENTRU PISOARE
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Prevista Dry  S1 S1

PrevistaDry-Elementpentrupisoar
racordtelescopiclaapă
1300mm
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel
 - compatibil cu toate acționările de urinal  Prevista, integrat în   Prevista  Dry  Plus
echipare
Ramă vopsită  (40x40), set de instalare  pentru pisoar cu fonoizolație la spălare, garnitura de 
racordare la urinal din PP, traversă reglabilă pe înălțime prin eliberare rapidă (suport cu bandă de 
măsurare  pentru aliniere), materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea 
înălțimii, conexiune  pentru apă R½
datetehnice
interval individual de reglare 100  mm
sarcină max.  100  kg
notă
Intervalul de reglare se referă la conexiunea la apă!
clapete de acționare și accesorii: Grupa de produse clapete de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
Nu este potrivit  pentru urinale ceramice dotate cu cap de pulverizare!
model8560

H L AS articol  
1300 500 1/12 776404   

H =  înălţime
L =  lăţime

PrevistaDry-Elementpentrupisoar
acționareaspălăriiascunsă
1120–1300mm
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - potrivit  pentru set de echipare  model  8560.33
 - oțel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
echipare
Ramă vopsită  (40x40), traversă reglabilă pe înălțime prin eliberare rapidă (suport cu bandă de 
măsurare  pentru aliniere), set de instalare  pentru pisoar cu fonoizolație la spălare, set racordare 
pisoar, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, conexiune 
 pentru apă R½
datetehnice
sarcină max.  100  kg
notă
*Traversele sunt interschimbabile
model8560.31

H L AS articol  
1120–1300 500 1 776428   

H =  înălţime gamă
L =  lăţime
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Setdeechipare
acționareaspălăriiascunsă
 -  pentru pisoar cu sistem de spălare încastrat
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry- element  pentru pisoar  model  8560.31
echipare
Electrovalvă, mecanism de comandă, racord la rețeaua de alimentare, piesă de sifonare cu ieșire 
orizontală și senzor, contact Reed
datetehnice
tensiune 100–240 V AC/ 50–60  Hz
notă
cu funcţia  Viega  Hygiene+ după 24 de ore de neutilizare
model8560.33

AS articol  
 1 785956   

PrevistaDry-Elementpentrubideu
1120mm
 -  pentru bideu cu montaj suspendat
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
echipare
Ramă vopsită  (40x40), fixare ajustabilă pe înălțime, cot de scurgere DN40/50 scurtabil, garnitură 
din cauciuc DN50/30, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii
datetehnice
sarcină max.  400  kg
Proiecție max.  700  mm
model8568

H L AS articol  
1120 500 1/10 776442   

H =  înălţime
L =  lăţime

ELEMENTE  PENTRU BIDEU
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Prevista Dry  S1 S1

H AS articol  
820–1300 1 785901   

H =  înălţime gamă

PrevistaDry-Suportdesprijin
 -  pentru distanta >500  mm, fixat pe 
perete

 - oțel vopsit
echipare
Picioare extensibile și blocabile 
 pentru reglarea înălțimii, materiale 
de fixare
model8570.48

SUPORT DE SPRIJIN

PrevistaDry-Elementramă
1120–1300mm
 -  pentru suport de fitinguri și modul   Prevista  Dry  Plus
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
echipare
Ramă vopsită  (40x40), materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii
datetehnice
sarcină max.  150  kg
model8570

H L AS articol  
1120–1300 500 1/10 776466   

H =  înălţime gamă
L =  lăţime

ELEMENTE DE FIXARE
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PrevistaDry-Elementdefixare
pentrușineledesusținere
1120mm
 -  pentru obiecte sanitare, instalații accesibile în spatele peretelui
 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel, lemn
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
echipare
Ramă vopsită  (40x40), panou din placaj s=40  mm impermeabil, materiale de fixare, picioare 
extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii
datetehnice
sarcină max.  100  kg
model8570.31

H L AS articol  
1120 350 1 776497   

H =  înălţime
L =  lăţime

PrevistaDry-Elementdefixare
pentrușineledesusținere
1120mm
 -  pentru montajul pe elementul   Prevista  Dry cu înălțime constructivă de 1120  mm, obiecte 
sanitare, instalații accesibile în spatele peretelui

 -  pentru montajul încastrat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel, lemn
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
echipare
Ramă vopsită  (40x40), panou din placaj s=40  mm impermeabil, materiale de fixare, picioare 
extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii
datetehnice
sarcină max.  100  kg
model8570.32

H L AS articol  
1120 200 1 776473 1  
1120 200 1 776480 2  

H =  înălţime
L =  lăţime
1) stânga
2) dreapta
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Prevista Dry  S1 S1

BS AS articol  
2 1 776619   

BS =  bucăți într-un set

PrevistaDry-Setdefixare
universal
 -  pentru fixarea elementelor 
  Prevista  Dry, montaj individual 
direct pe structură, montaj colțar 
pe pereți masivi sau profile de 
fixare

 - potrivit  pentru șină de montaj 
 model  8001

 - ajustabil pe adâncime 120–
200  mm, posibilitate de fixare pe 
lemn
model8570.36

SETURI DE FIXARE

F AS articol  
8 1 785925   

PrevistaDryPlus-Setdefixare
 -  pentru montajul individual și în 
linie a elementelor   Prevista  Dry in 
  Prevista  Dry  Plus

 - potrivit  pentru șină de montaj 
 model  8001,   Prevista  Dry  Plus- 
șină de montaj  model  8401
model8570.49

F BS AS articol  
8 2 1 776626   

BS =  bucăți într-un set

PrevistaDry-Setdefixare
 -  pentru montajul individual al unui 
element   Prevista  Dry pe un perete 
solid
model8573

BS AS articol  
2 1 460440   

BS =  bucăți într-un set

PrevistaDry-Setdefixare
 -  pentru montaj individual pe perete 
masiv

 - potrivit  pentru șină de montaj 
 model  8001,   Prevista  Dry- element 
 pentru vasul WC  model  8524, 
  Prevista  Dry- element  pentru lavoar 
 model  8539

 - ajustabil pe adâncime 75–200  mm, 
posibilitate de fixare pe lemn, 
găuri lungi
model8173

F BS AS articol  
10 2 1 678630   

BS =  bucăți într-un set

PrevistaDry-Setdefixare
 -  pentru montaj individual pe perete 
masiv

 - potrivit  pentru   Prevista  Dry- ele-
ment  pentru vasul WC 
 model  8524,   Prevista  Dry- element 
 pentru lavoar  model  8539

 - reglabil în adâncime până la 
200  mm
model8180.73
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Setderacordare
 -  pentru vas WC cu duș suspendat, rezervor încastrat 3H, rezervor încastrat 3L
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry- element  pentru vasul WC  model  8521, 8522, 8524, 8530
echipare
Conector în T, furtun armat, material de conectare și fixare
model8570.63

H AS articol  
820 1 787707   

980–1120 1 786670   

H =  înălţime gamă

ACCESORII WC-BIDEU

ConectorînT
 -  pentru vas WC cu duș suspendat, rezervor încastrat 3H
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry- element  pentru vasul WC  model  8521, 8522, 8524, 8530, 8533
echipare
Material de conectare
notă
Furtunul armat trebuie inclus la livrarea WC-ului ceramic!
model8580.66

AS articol  
 1 803384   

NOU

L L H AS articol  
3000 40 22 4 283872   

L =  lăţime

Șinădemontaj
 -  pentru fixarea elementelor, 
montajul în linie a elementelor

 - oțel zincat
echipare
Materiale de fixare, material 
suplimentar  pentru pereți denivelați
model8001

ACCESORII DE FIXARE

L L H AS articol  
2500 37 37 1 332402   
3000 37 37 1 284459   

L =  lăţime

Profildemontajla90°
 - oțel zincat
 - fără: materiale de fixare
model8076

L L H AS articol  
1120 50 30 2 284466   

L =  lăţime

Profildemontajla45°
 - oțel zincat
echipare
Materiale de fixare, șuruburi 
(auto-filetante)  pentru panouri de 
ghips-carton  pentru placare
model8077

F L AS articol  
8 25 10 308278   

Șurubcucapciocan
 -  pentru fixarea modulului și 
suporților de armături

 - oțel zincat
echipare
Contrapiuliță, piuliţă
model8013.23
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Prevista Dry  S1 S1

PrevistaDryPlus-Setdefono-izolație
 -  pentru fono-izolarea piesei de fixare, fono-izolare față de încăperea vecină
 - cauciuc
echipare
10 seturi de fono-izolare (montarea în pardoseală și perete)
model8310.52

BS AS articol  
10 1 636395   

BS =  bucăți într-un set

L L g AS articol  
1300 600 18 2 785505   

L =  lăţime

Placădeacoperiredinghips
1120mm
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry- ele-
ment  pentru vasul WC 
 model  8521, 8522, 8530

 - fibră de sticlă ranforsată, nucleu 
impregnat
model8570.40

PANOURI  PENTRU MONTAJ ÎNGROPAT ŞI ACCESORII

L L g AS articol  
1300 600 18 2 785512   

L =  lăţime

Placădeacoperiredinghips
820mm
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry- ele-
ment  pentru vasul WC  model  8533

 - fibră de sticlă ranforsată, nucleu 
impregnat
model8570.41

L L g AS articol  
1300 600 18 30 785482   

L =  lăţime

Placădeacoperiredinghips
 -  pentru placarea sistemului  Prevista 
din spatele peretelui

 - fibră de sticlă ranforsată, nucleu 
impregnat
model8570.42
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L L g AS articol  
2000 600 18 30 785529   

L =  lăţime

Placădeacoperiredinghips
 -  pentru placarea sistemului  Prevista 
din spatele peretelui

 - fibră de sticlă ranforsată, nucleu 
impregnat
model8570.43

L L g AS articol  
1300 600 18 30 785499   

L =  lăţime

Placădemascare
 -  pentru placarea sistemului  Prevista 
din spatele peretelui în zona 
umedă
model8570.44

RacordcutalpăpentruPrevista
 -  pentru sistem în spatele peretelui  Prevista, mufă de montare cu scaun  Prevista
 - bronz siliconic
 - filet Rp,  filet G
 - poate fi scurtat
notă
Potrivit numai  pentru piesele de reducție cu scaun  Prevista!
model8055.2

Rp G L AS articol  
½ ½ 88,5 1 785178   

PIESE DE RACORDARE  PREVISTA

d G AS articol  
16 ½ 1 776992   

ViegaSmartpress-Curbăla90°
cuSC-Contur
 -  pentru sistem în spatele peretelui 
 Prevista

 - în conexiune cu racord cu talpă 
 pentru  Prevista  model  8055.2

 - bronz
 - îmbinare prin presare, mufă cu 
scaun  Prevista
notă
Numai  pentru elementele din spatele 
peretelui  Prevista și fitingurilor cu 
talpă!
model6716.8
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Prevista Dry  S1 S1

d1 G d2 AS articol  
16 ½ 16 1 777005   
20 ½ 20 1 777012   

ViegaSmartpress-T-euadaptor
cuSC-Contur
 -  pentru sistem în spatele peretelui 
 Prevista

 - bronz
 - îmbinare prin presare, mufă cu 
scaun  Prevista
notă
Numai  pentru elementele din spatele 
peretelui  Prevista și fitingurilor cu 
talpă!
model6718.8

d G AS articol  
16 ½ 1 776985   

ViegaSmartpress-Adaptor
cuSC-Contur
 -  pentru sistem în spatele peretelui 
 Prevista

 - bronz
 - îmbinare prin presare, mufă cu 
scaun  Prevista
notă
Numai  pentru elementele din spatele 
peretelui  Prevista și fitingurilor cu 
talpă!
model6711.8

d1 G d2 AS articol  
16 ½ 16 1 796754   
20 ½ 20 1 796761   
25 ½ 25 1 796778   

ViegaSmartpress-Piesă
prelungitoare
cuSC-Contur
 -  pentru sistem în spatele peretelui 
 Prevista

 - în conexiune cu racord cu talpă 
 pentru  Prevista  model  8055.2

 - bronz
 - îmbinare prin presare, mufă cu 
scaun  Prevista
notă
Numai  pentru elementele din spatele 
peretelui  Prevista și fitingurilor cu 
talpă!
model6725.78

NOU

d G AS articol  
16 ½ 1 776732   

Raxofix-Adaptor
cuSC-Contur
 -  pentru sistem în spatele peretelui 
 Prevista

 - în conexiune cu racord cu talpă 
 pentru  Prevista  model  8055.2

 - bronz siliconic
 - îmbinare prin presare, mufă cu 
scaun  Prevista
notă
Numai  pentru elementele din spatele 
peretelui  Prevista și fitingurilor cu 
talpă!
model5311.8

d G AS articol  
16 ½ 1 776749   

Raxofix-Curbăla90°
cuSC-Contur
 -  pentru sistem în spatele peretelui 
 Prevista

 - în conexiune cu racord cu talpă 
 pentru  Prevista  model  8055.2

 - bronz siliconic
 - îmbinare prin presare, mufă cu 
scaun  Prevista
notă
Numai  pentru elementele din spatele 
peretelui  Prevista și fitingurilor cu 
talpă!
model5316.8
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d1 G d2 AS articol  
16 ½ 16 1 776855   
20 ½ 20 1 776862   

Raxofix-T-euadaptor
cuSC-Contur
 -  pentru sistem în spatele peretelui 
 Prevista

 - în conexiune cu racord cu talpă 
 pentru  Prevista  model  8055.2

 - bronz siliconic
 - îmbinare prin presare, mufă cu 
scaun  Prevista
notă
Numai  pentru elementele din spatele 
peretelui  Prevista și fitingurilor cu 
talpă!
model5318.8

G d1 d2 AS articol  
½ 16 16 1 797096   
½ 20 20 1 797102   
½ 25 25 1 797119   

Raxofix-Piesăprelungitoare
cuSC-Contur
 -  pentru sistem în spatele peretelui 
 Prevista

 - în conexiune cu racord cu talpă 
 pentru  Prevista  model  8055.2

 - bronz siliconic
 - îmbinare prin presare, mufă cu 
scaun  Prevista
notă
Numai  pentru elementele din spatele 
peretelui  Prevista și fitingurilor cu 
talpă!
model5325.78

AS articol  
 8 785932   

PrevistaDry-Eliberarerapidă
 -  pentru element   Prevista  Dry
model8570.50

AS articol  
 1 776053   

PrevistaDry-Setdesuport
pentruceramicadeWCcu
suprafațămicădelocalizare(<
17cm)
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry- ele-
ment  pentru vasul WC 
 model  8521, 8521.34, 8522, 8530, 
8533
model8570.37

PrevistaDry-Setpicioaresprijin
 -  pentru montarea în pardoseală a elementului   Prevista  Dry
 - nu se poate utiliza la   Prevista  Dry- element  pentru vasul WC  model  8522.33, 8524,   Prevista  Dry- 
element  pentru lavoar  model  8539

 - oțel zincat
 - domeniu de reglare  0-400  mm
echipare
Set picioare sprijin
model8580.48

L AS articol  
700 1 798666   
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Prevista Dry  S1 S1

L AS articol  
700 1 641030   

PrevistaDry-Setdemontaj
variantăobiect
 -  pentru montarea elementelor 
versiune de proiect   Prevista  Dry 
pe pardoseală sau perete

 - se utilizează doar cu   Prevista  Dry- 
element  pentru vasul WC 
 model  8524

 - oțel zincat
 - domeniu de reglare  0-400  mm
echipare
Set picioare sprijin
model8310.68




