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PrevistaDryPlus

Montaj îngropat / tehnica în 
spatele peretelui

S2
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Sistem de instalații flexibile în spatele peretelui  pentru 
construcție uscată (perete ușor). Este posibilă o instalare 
accesibilă  pentru persoane cu dizabilități. Cu șină de montaj, 
conectori de șină, elemente perete fals și module de obiecte 
sanitare și suport  pentru armături gata de instalare.  pentru 
construcții de încastrare la semiînălțime și înălțimea camerei 
precum și independente formată din: șină de montaj, cu 
suprafață suport mare  pentru placare și  pentru fixarea directă 
pe pardoseli, plafoane și pereți, conector de șină  pentru  45° 
și  90° de conexiuni și ștanță  pentru șină  pentru tăierea precisă a 
șinei de montare

Elementînspatelepereteluipentru:
WC, bideu, lavoar, pisoar, suport  pentru armături

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

Calculareanecesaruluidematerial:
Lungimea șinei necesare poate fi calculată din suprafața 
peretelui (lățime cu înălțime) în  m² cu factorul șinei.
Suprafața (m²) x factor șine =  lungimea șinelor [m]
Factor șină 4,5  pentru elemente de instalare   Prevista  Dry
Factor șină 5,5  pentru module de instalare   Prevista  Dry  Plus
Factorul șină nu înlocuiește planificarea precisă.
Pentru o planificare detaliată, utilizați soluțiile software Viptool 
sau Configuratorul   Prevista  Dry  Plus.

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.
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Componente 416
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Suport  pentru armături 418
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Piese de racordare  Prevista 421
Accesorii 423
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Panouri  pentru montaj îngropat și accesorii 426

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.

S2
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PrevistaDryPlus-Șinădemontaj
 -  pentru construcții de zid la semi-înălțime, la înălțime completă sau  pentru pereți despărțitori
 - oțel zincat
 - pre-perforare continuă la fiecare 30  cm cu găuri alungite,  pentru montare în pardoseală, perete 
sau tavan
model8401

L H A AS articol  
5000 40 40 4 471781   

COMPONENTE

PrevistaDryPlus-Pachetcomplet
 -  pentru construcția unei partiții la semiînălțime sau înălțimea camerei sau încastrarea în spatele 
peretelui
echipare
Conectori din oțel zincat  pentru montajul șinei în unghi de  45° sau  90°, material de instalare a 
șinelor de montaj pe perete, pardoseală sau tavan, material suplimentar  pentru pereți denivelați, 
șuruburi (auto-filetante)  pentru panouri de ghips-carton  pentru placare
notă
Dimensiunea pachetului conform suprafeței de acoperit!
model8400

mp [m²] AS articol  
1 114 471545   
3 54 471750   
5 54 471767   

10 45 471774   

PrevistaDryPlus-Modulpentrulavoar
 -  pentru lavoar cu orificiu  pentru baterie
 - oțel
echipare
Module ajustabile pe înălțime și fono-izolate  pentru suporți de armături Viega, materiale de fixare 
 pentru modul și blocul ceramic, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30
datetehnice
sarcină max.  150  kg
model8545

L AS articol  
420 1/40 776299   

L =  lăţime

MODULE
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PrevistaDryPlus-Modulpentrulavoar
accesibil
 -  pentru lavoar cu orificiu  pentru baterie
 - oțel
echipare
Module ajustabile pe înălțime și fono-izolate  pentru suporți de armături Viega, suport universal 
 pentru sifoane îngropate, materiale de fixare  pentru modul și blocul ceramic
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)!
model8545.31

L AS articol  
420 1 776305   

L =  lăţime

PrevistaDryPlus-Modulpentrulavoar
cucasetădelegăturiîncastrată
 -  pentru lavoar cu orificiu  pentru baterie
 - oțel
echipare
Fixare ajustabilă pe înălțime, material de fixare a casetei de legături încastrată, 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  pentru modul și blocul ceramic
datetehnice
sarcină max.  150  kg
model8545.32

L AS articol  
420 1/40 776312   

L =  lăţime

L AS articol  
420 1/60 776435   

L =  lăţime

PrevistaDryPlus-Modulpentru
pisoar
pentrusupapadespălaremontată
aparent
 - oțel
echipare
Module ajustabile pe înălțime și 
fono-izolate  pentru suporți de 
armături Viega, materiale de fixare 
 pentru modul și blocul ceramic
model8565
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L AS articol  
420 1 776329   

L =  lăţime

PrevistaDryPlus-Suportpentru
armături
pentrulavoar
 - oțel
echipare
Fixare fono-izolantă  pentru suportul 
 pentru armături, materiale de fixare 
 pentru modul și blocul ceramic
model8555

SUPORT  PENTRU ARMĂTURI

L AS articol  
420 1 776558   

L =  lăţime

PrevistaDryPlus-Suportpentru
armături
pentrufitinguriaparente
 - oțel
echipare
Fixare fono-izolantă  pentru suportul 
 pentru armături, materiale de fixare
model8558

L AS articol  
420 1 776336   

L =  lăţime

PrevistaDryPlus-Suportpentru
armături
pentrufitinguriaparente
ranforsat
 - oțel
echipare
Fixare fono-izolantă  pentru suportul 
 pentru armături, materiale de fixare
model8555.31

PrevistaDryPlus-Suportpentruarmături
pentrufitinguriaparente
ajustabilpelățime
 - oțel
echipare
Material de fixare  pentru modul și coturi cu talpă Viega
model8555.33

L AS articol  
420 1 776350   

L =  lăţime

PrevistaDryPlus-Suportpentruarmături
pentruarmăturiîncastrate
 - oțel
echipare
Material de fixare a modulelor
notă
Suportul  pentru racorduri se potrivește armăturilor încastrate: Grohe „Rapido E”, Hansa 
„HANSAVAROX”, Hansgrohe „iBox”, Ideal Standard „EASY-Box”, Keuco „Flexx Boxx”, VIGOUR 
„VIGOUR-BOX VIGUPK”, DIANA „Flexx.Boxx2”, sam „flexbox”, sanibel „sanibel-FLEXX.BOXX”, 
KLUDI „FLEXX.BOXX”!
model8555.34

L AS articol  
420 1 776367   

L =  lăţime
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PrevistaDryPlus-Suportpentruarmături
pentruvanăîncastartă
ajustabilpelățime
 - oțel
echipare
Material de fixare  pentru modul și coturi cu talpă Viega
model8555.32

L AS articol  
420 1 776343   

L =  lăţime

PrevistaDryPlus-Suportpentruarmături
pentruarmăturiîncastrate
reglabilînadâncime
 -  pentru armături încastrate, robinet de închidere încastrat, unitate apometru încastrată  pentru 
utilizare domestică

 - oțel, lemn
 - domeniu de reglare  40-110  mm
echipare
Panou din placaj rezistent la umezeală, material de fixare a modulelor
model8555.38

L AS articol  
420 1 776374   

L =  lăţime

PrevistaDryPlus-Suportpentruarmături
pentruarmăturiîncastrate
 -  pentru 2 robinete încastrate sau apometru cu 1 robinet încastrat
 - oțel
echipare
Materiale de fixare
notă
Fixarea țevii cu bride M8, buloane filetate și piulițe (materiale disponibile în comerț)!
model8555.35

L AS articol  
130 1 776381   

L =  lăţime

PrevistaDryPlus-Suportpentruarmături
pentruracordareamașiniidespălat
 - oțel
echipare
Racord filetat  pentru furtun, material de fixare a modulelor, fixare fono-izolantă  pentru suportul 
 pentru armături, sifon îngropat DN50/40
model8555.36

AS articol  
 1 776398   
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L H A AS articol  
275 800 75 1 776527   

L =  lăţime

PrevistaDryPlus-Elementde
fixare
pentrușineledesusținere
 - oțel, lemn
 - impermeabil
echipare
Material de fixare a modulelor
model8570.34

ELEMENTE DE FIXARE

L H AS articol  
420 340 1/40 776510   

L =  lăţime

PrevistaDryPlus-Elementde
fixare
pentruobiectesanitare
 - oțel, lemn
 - impermeabil
echipare
Material de fixare a modulelor
model8570.30

L AS articol  
420 1 776534   

L =  lăţime

PrevistaDryPlus-Șinădemontaj
pentruîncărcăturimari
 -  pentru rezervor apă caldă, țevi în 
instalații cu auto-susținere

 - în conexiune cu set de fixare 
 model  8580.53, 8580.54

 - oțel
echipare
Material de fixare a modulelor
model8570.35
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PrevistaDryPlus-Panoudinplacaj
 -  pentru obiecte sanitare,  pentru șinele de susținere
 - impermeabil
notă
În sistemul   Prevista  Dry  Plus este posibilă și fixarea brațelor de sprijin și a scaunelor de duș!
model8570.33

L H A AS articol  
280 497 30 1 776503   

L =  lăţime

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

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
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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

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

ACCESORII

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

PrevistaDryPlus-Conectordeșine
 -  pentru conectarea șinei de montaj la unghi de  45° sau  90°
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry  Plus- șină de montaj  model  8401
 - oțel zincat
 - complet premontat
echipare
Filet M10  pentru bride de fixare a țevilor sau de reglare a adâncimii de construcție cu tijă filetată
model8410

AS articol  
 10 471798   
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AD AS articol  
80–145 5 747237   

AD =  adâncime de instalare

PrevistaDryPlus-Conector
paralel
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry  Plus- 
șină de montaj  model  8401

 - oțel zincat
model8414

PrevistaDryPlus-Cotla90°
 -  pentru transportul elementelor încastrabile prefabricate, conectarea șinei de montare la unghi de 
90 °

 - potrivit  pentru   Prevista  Dry  Plus- șină de montaj  model  8401
 - oțel zincat
echipare
2 blocuri culisante
model8415.1

L1 L2 AS articol  
62 62 10 765989   

AS articol  
 10 494179   

PrevistaDryPlus-Piuliță
 -  pentru fixarea modulului și 
suporților de armături

 - potrivit  pentru   Prevista  Dry  Plus- 
șină de montaj  model  8401

 - oțel zincat
model8437.90

PrevistaDryPlus-Setdemontaj
 -  pentru montarea șinei de montaj pe perete, pardoseală sau tavan
echipare
Materiale de fixare, 10 șuruburi cu guler, 10 dibluri, material suplimentar  pentru șinele de montaj
model8409

L F AS articol  
70 8 1 611347   

L1 L2 AS articol  
50 75 5 485061   
50 140 5 726300   

PrevistaDryPlus-Cotde
asamblare
 -  pentru conectarea pe perete și 
podea a peretelui prefabricat

 - oțel zincat
model8415

PrevistaDryPlus-Setsuportdețeavă
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry  Plus- șină de montaj  model  8401
 - oțel zincat
echipare
Filet M8  pentru fixarea tijelor filetate și a clemelor  pentru țevi
model8417

AS articol  
 1 802851   

NOU

PrevistaDryPlus-Suportdețevi
 -  pentru conductă de plastic d 16-20, izolație maximă înconjurătoare de 13  mm
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry  Plus- șină de montaj  model  8401
 - plastic
echipare
Suport de țeavă, cabluri
model8416

BS AS articol  
5 1 798468   

BS =  bucăți într-un set

NOU
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PrevistaDryPlus-Cotdeasamblare
 -  pentru montaj pe perete
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry  Plus- șină de montaj  model  8401
 - oțel zincat
notă
Nepotrivit  pentru montajul pe pardoseală, modelul 8415 este  pentru asta!
model8413

AD AS articol  
80–300 1 802875   

AD =  adâncime de instalare

NOU

PrevistaDryPlus-Articulațiedemontaj
 -  pentru reglaj continuu unghiular între 0–180°, fixarea șinelor de montaj pe șarpanta acoperișului
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry  Plus- conector de șine  model  8410
 - oțel zincat
model8411

AS articol  
 10 471804   

AS articol  
 1 471866   

PrevistaDryPlus-Ștanțăpentru
șine
 -  pentru scurtare și perforarea 
șinelor de montaj fără bavuri

 - potrivit  pentru   Prevista  Dry  Plus- 
șină de montaj  model  8401

 - oțel vopsit
echipare
Casetă
model8420

SCULE

AS articol  
 1 471880   

PrevistaDryPlus-Cuțitpentru
șine
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry  Plus- 
ștanță  pentru șine  model  8420
model8420.1

AS articol  
 1 471897   

PrevistaDryPlus-Dispozitivde
fixareașuruburilor
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry  Plus- 
ștanță  pentru șine  model  8420
model8420.2
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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

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
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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




