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Viega Prevista. Een nieuwe generatie.

MEDE ONTWIKKELD DOOR  
DE GROOTSTE EXPERTS UIT  
DE BRANCHE. DOOR U.
In de drie jaar durende ontwikkelingsfase, waarin intensief overleg plaats vond met vakmensen, is een nieuwe generatie  
voorwandtechniek ontstaan. Deze is perfect op de toekomst voorbereid: Ze combineert techniek met innovaties die voor  
een revolutie in het arbeidsproces zorgen en ze geeft antwoord op vragen ten aanzien van hygiëne, flexibiliteit, digitalisering 
en design. 

Het resultaat is een nieuwe generatie voorwandtechniek die niet alleen installatietijd bespaart en voor meer plannings-  
en uitvoeringszekerheid zorgt, maar ook past bij alle huidige en toekomstige eisen van de branche.

viega.nl/Prevista/Voor-professionals
Testimonials van professionals
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Lees meer:  
viega.nl/Prevista

Techniek die enthousiast maakt en 
op de toekomst is voorbereid
Viega Prevista is er klaar voor. Voor alle 
thema’s die een gezonde en hygiënische 
toekomst vormgeven en de mens in zijn 
woonomgeving maximale flexibiliteit en 
comfort bieden.

Hygiëne
Gezond drinkwater, schone sanitaire 
voorzieningen en hygiëne zijn basisbe-
hoeften. De contactloze bedieningsplaten 
van Viega spelen in op dit thema. Dat 
geldt ook voor alle Viega producten 
met Hygiënefunctie voor behoud van 
de drinkwaterkwaliteit.

Digitalisering
Met Viega Prevista bent u perfect  
voorbereid op de thema’s van de digitale 
revolutie. Als platform voor  intelligente 
systemen waarmee de drinkwaterhygiëne 
voor de toekomst wordt veilig gesteld. 
En met contactloze bedieningsplaten 
die – voorzien van ledverlichting – de 
hoogste mate van comfort en hygiëne 
bieden.

Flexibiliteit
Wanneer meerdere generaties onder 
één dak leven of het hoogste comfort 
wordt gewenst, stelt Viega Prevista  
zich daar graag op in. Met individueel 
verstelbare WC- en wastafelelementen 
en intelligente technologieën voor 
spoelbediening wordt voor de gebruikers 
het leven aanzienlijk vereenvoudigd.

Design
De badkamer wordt steeds meer een 
echte en individueel vormgegeven  
wellness-omgeving. Viega Prevista is 
op dit thema zeer goed voorbereid:  
met bedieningsplaten die een perfecte 
combinatie van vorm en functie bieden 
en in elke badkameromgeving voldoen 
aan de hoogste eisen.
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Viega Prevista. Het systeem.

DE BESLISSENDE ELEMENTEN  
VAN BADKAMERONTWERP.
Een tijdbesparende installatie begint al bij de keuze. Die is daarom bij Viega Prevista radicaal vereenvoudigd.  
De basis van het nieuwe voorwandsysteem is het nieuwe inbouwreservoir dat in alle toepassingen wordt ingezet.

Eén inbouwreservoir, drie  
toepassingen, oplossingen op maat
Bij Viega Prevista heeft u de keuze tussen 
Prevista Dry voor wandinstallatie, 
staanderconstructie- en railmontage 
(Prevista Dry Plus) en Prevista Pure 
voor de natbouw.

Alle systemen beschikken over hetzelfde 
inbouwreservoir. Zo kunt u binnen de 
kortste tijd een voorwandsysteem  
samenstellen en monteren. Zonder  
erover te hoeven nadenken welk inbouw-
reservoir past voor welke toepassing  
en voor welke bedieningsplaat.  
Zo eenvoudig gaat dat!

Geluidsisolatie
De geluidsarme Viega Prevista  
voorwandsystemen zorgen voor een  
effectieve geluidsisolatie zodat u rustig 
kunt wonen en werken.

Het universele inbouwreservoir.  Het Prevista Dry WC-element voor wand-, 
staanderconstructie- en railmontage.

Het Prevista Pure WC-blok voor de natbouw.

Lees meer:  
viega.nl/Prevista/ 
Voorwandtechniek
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Prevista Dry/Prevista Dry Plus voor de droogbouw

WC-element Wastafelelement Urinoirelement Bidet-element

1120 mm 
met aansluiting voor douche-WC 
6 cm in hoogte verstelbaar

1120 mm 
in hoogte verstelbare traversen
met snelspanners

1120–1300 mm 
in hoogte verstelbare traversen 
met snelspanners, 
geschikt voor alle typen urinoirs

1120 mm 
met universele positionering van 
de wateraansluitingen

1120 mm 
met aansluiting voor douche-WC

1120 mm 
gefixeerde traversen

1300 mm 
in hoogte verstelbare traversen 
met snelspanners, 
wateraansluiting telescopisch

1120 mm 
objectvariant

1120 mm 
objectvariant 
met gefixeerde traversen

1120–1300 mm 
in hoogte verstelbare traversen 
met snelspanners, 
voor verborgen spoelbediening

980 mm 
met aansluiting voor douche-WC

820–980 mm 
in hoogte verstelbare traversen 
met snelspanners

820 mm 
met aansluiting voor douche-WC 
en bediening aan voor- of 
bovenzijde

Prevista Pure voor de natbouw

WC-blok Wastafelblok Urinoirblok Bidetblok

1077 mm
Voor in- en ommetselen

820 mm

+
te combineren met alle Prevista bedieningsplaten
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Viega Prevista. Het inbouwreservoir.

OVERTUIGENDE KWALITEIT  
EN BEDIENING.
Het nieuwe Viega Prevista inbouwreservoir is het hart van ons nieuwe voorwandsysteem.  
Met haar compatibiliteit, flexibiliteit en duurzaamheid staat het voor de best mogelijke  
kwaliteit in de wand.

Eén inbouwreservoir, alle  
toepassingen
Het nieuwe Prevista inbouwreservoir  
is de basis van elk nieuw voorwandsys-
teem en in alle Prevista WC-elementen 
identiek. Of deze nu voor droog- of  
natbouw wordt ontworpen.

Inclusief identieke bediening
De toch al voor zich sprekende bediening 
is altijd hetzelfde. Zo overtuigt het nieuwe 
Prevista inbouwreservoir in elke toe-
passing met identieke bediening.

Vrije keuze bij het design
Omdat alle nieuwe Viega Visign  
bedieningsplaten op het nieuwe  
inbouwreservoir passen, zijn bij alle  
inbouwsituaties adviezen op maat  
voor individueel design mogelijk.

Kwaliteit Made in Germany
Het nieuwe en duurzame inbouwreser-
voir wordt in Duitsland geproduceerd. 
Daarbij is een duurzame productie even 
vanzelfsprekend als de aangename  
gevoelservaring van alle bedieningsele-
menten. Alle componenten zijn door  
industrieel ontwerpers geoptimaliseerd 
voor prettige bediening.

Perfect gecontroleerde veiligheid
Voor de aflevering wordt elk afzonderlijk 
inbouwreservoir gecontroleerd op 
dichtheid en juiste werking: stuk voor 
stuk, voor hoogste veiligheid in de  
toepassing.

8  |  Viega Prevista



1

4

2

3
5

6

8

7

Wateraansluiting (afb. 1)
De flexibele Viega wateraansluiting 
maakt aansluiting op willekeurige lei-
dingsystemen in seconden mogelijk.

Bedieningsplaat (afb. 2)
Alle nieuwe Viega bedieningsplaten 
voor Prevista zijn inzetbaar en uitwissel-
baar. De montage zonder gereedschap 
is vanzelfsprekend.

Blaasvormtechniek (afb. 3)
Het nieuwe Prevista invouwreservoir 
wordt vervaardigd met blaasvormtech-
niek. Het reservoir wordt vanuit een  
geëxtrudeerde kunststof slang in het 
vormgereedschap geblazen. Zo worden 
zonder samenvoeging van afzonderlijke 

componenten maximale dichtheid  
en een betrouwbare en langdurige  
kwaliteit bereikt.

Flexibele spoelstroombegrenzer 
(afb. 4)
Bij alle sanitaire objecten kan de optimale 
spoelstroom worden ingesteld door de 
instelring af te stellen. Vijf standen maken 
de aanpassing aan elk gangbaar sanitair 
object mogelijk.

Vul- en afvoerventiel (afb. 5 en 7)
Vul- en afvoerventiel zijn beide zonder 
gereedschap in en uit te bouwen.

Inworpschacht (afb. 6)
Indien gewenst kan een inworpschacht 
voor reinigingstabs op het Viega Prevista 
inbouwreservoir worden aangebracht, 
voor probleemloze en comfortabele  
hygiëne in de sanitaire omgeving.

Aansluiting voor douche-WC (afb. 8)
Prevista Dry WC-elementen hebben 
een aansluitmogelijkheid voor gangbare 
douche-WC’s. De aansluitset hiervoor 
is als optie verkrijgbaar.

Lees meer:  
viega.nl/Prevista/ 
Voorwandtechniek
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Gele kleur voor vanzelfsprekende 
bediening
Bij het nieuwe Prevista voorwandsysteem 
zijn de beweegbare en met de hand 
monteerbare componenten geel ge-
kleurd. Of het nu gaat om de afsluiting 
van de hoekstopkraan, de bevesti-
gingsclip van de afvoerbocht of de  
afstelling voor de spoelhoeveelheid  
van het afvoerventiel: Montage en  
bediening zijn vanzelfsprekend.

Comfortabel en gereedschaploos: 
de spoelbediening
De voordelen van het nieuwe Prevista 
bedieningsconcept zijn bijzonder duidelijk 
te zien bij het nieuwe afvoerventiel.  
De afstelling van de volledige en ge-
deeltelijke spoelhoeveelheid vindt 
plaats met twee gele instelschuiven.  
De spoelstroom wordt afgesteld met 
een spoelstroombegrenzer. En in het 
geval van onderhoud aan het vulventiel 
passen ook gangbare reservedelen, 
mocht er even geen Viega reservedeel 
bij de hand zijn.

Zonder concurrentie flexibel:  
de spoelhoeveelheden
Het nieuwe Prevista inbouwreservoir 
biedt bij de grote spoelhoeveelheid  
een bereik van 3,5 tot 7,5 liter en bij  
de gedeeltelijke spoelhoeveelheid  
van 2 tot 4 liter inhoud. Met enkele  
handelingen zijn individuele instellingen 
mogelijk. Zo wordt snel de ideale  
verhouding van waterbesparing en 
comfort gevonden, volledig onafhankelijk 
van het geïnstalleerde sanitaire object.

Viega Prevista. Het inbouwreservoir.

VOORUITGANG DIE HEEL GEMAK-
KELIJK KAN WORDEN BEWOGEN.
Bij de ontwikkeling van het nieuwe Prevista voorwandsysteem is veel nagedacht over oplossingen die voor u het werk  
op de bouwplaats eenvoudiger maken. Vanaf nu bespaart u veel tijd dankzij het heldere bedieningsconcept en installeert  
u tegelijkertijd veiligheid en comfort.
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1  Door het wegklappen van beide hendels  
wordt het ventiel korter en is in het geval 
van service gemakkelijker te demonteren

2  Instelling van de kleine spoelhoeveelheid 
2–4 liter

3  Schuifregelaar voor instelling van de  
grote spoelhoeveelheid 3,5–7,5 liter

4  Geïntegreerde spoelstroombegrenzer,  
in vijf standen instelbaar

Lees meer:  
viega.nl/Prevista/Installatie

Installatie video’s

Gemakkelijk aan te sluiten:  
De wateraansluiting
de wateraansluiting in de nieuwe 
3H-stortbark bevindt zich aan de boven- 
of achterkant. De hoekstopkraan kan 
zonder gereedschap op de stortbak 
worden bevestigd.
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Viega Prevista. De installatie.

NOG NOOIT GING INSTALLEREN ZO 
SNEL EN FLEXIBEL.
Bij de installatie ter plaatse ondersteunt het montageconcept van Viega Prevista onze professionele partners consequent  
bij het bereiken van hun doelen. Of dat nu in de rail of meteen op de wand is. Wie Viega Prevista installeert, bespaart  
dagelijks tijd en geld.
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Montage van Prevista Dry Plus in de rail: De voet wordt eenvoudig opgezet en vastgeklikt.

Prevista Dry montage: De voet wordt eenvoudig vastgeschroefd.

Prevista Dry:  
snelle montage op de wand
Vier keer boren, vier keer schroeven, 
één keer afstellen, klaar: Op de wand 
monteert Prevista Dry zich bijna vanzelf. 
Vereenvoudigt is de installatie niet alleen 
door het nieuwe bedieningsconcept. 
Oplossingen zoals de wandhouder die 
aan het element wordt vastgezet, bespa-
ren door hun flexibiliteit extra waardevolle 
tijd op de bouwplaats. Aangezien de 
wandmontage voor alle elementen iden-
tiek is, voor WC- en wastafelelementen 
en urinoir, kan er snel en op vanzelf-
sprekende wijze worden gemonteerd.

Geringe inspanningen, grote  
flexibiliteit
Het nieuwe Viega Prevista voorwandsys-
teem kan worden geïnstalleerd na de 
installatievoorbereidingen zoals het  
boren van de gaten met slechts drie  
gereedschappen: duimstok, waterpas 
en sleutel maat 13. Bij de railmontage van 
Prevista Dry Plus is ook een inbussleutel 
nodig waarmee de verbindingsstukken 
worden vastgedraaid.

Geel voor gereedschapsloze montage
Ook bij de installatie van de voorwand- 
elementen is het concept terug te vinden. 
Alle met de hand te monteren elementen 
zijn geel: de montageclips van de  
afvoerbocht, de exacte instelling van  
de wandmontage, de bevestiging van 
de bedieningsplaatlijst en de afneemba-
re revisieschacht. Overal wijst de kleur 
geel de weg naar een snelle montage 
zonder gereedschap.

Prevista Dry wandhouder:  
diepteverstelling zonder gereedschap.

Prevista Dry Plus:  
snelle montage in de rail
De installatiestappen in de rail zijn even 
eenvoudig als aan de wand. Hier wordt 
de nieuw ontwikkelde voet op de rail 
gezet en met een klik vergrendeld – 
klaar. Na de afstelling en bevestiging 
met de beide verbindingsstukken aan 
de bovenste rail zijn alleen nog de  
wateraansluitingen nodig. Meer tijdsbe-
sparing, eenvoud en flexibiliteit is niet 
mogelijk. Zo vergemakkelijkt Prevista 
Dry Plus planning en uitvoering van de 
individuele badkamer.

Lees meer:  
viega.nl/Prevista/Installatie

Installatie video’s
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6 cm 

Viega Prevista. De installatie.

INGESTELD OP HET  
HOOGSTE COMFORT.
Eén van de belangrijkste thema’s van de toekomst is de badkamer voor verschillende generaties.  
Viega Prevista is daar zeer goed op voorbereid, want deze is in hoogte verstelbaar. Tegelijkertijd  
biedt ze de mogelijkheid om het hoogste comfort in de vorm van een douche-WC te kunnen installeren.
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6 cm 

De watertoevoer voor de douche-WC:  
dankzij mantelbuis ongecompliceerd 
te monteren.

In een handomdraai te realiseren:  
de hoogteverstelling van 6 cm.

In hoogte verstelbaar
Het Prevista Dry WC-element is 6 cm  
in hoogte verstelbaar. Na de installatie 
van het voorwandelement aan de wand 
of in de rail kan de hoogte van de WC 
aan de gebruikers worden aangepast. 
Het element wordt geleverd met een 
WC-keramiekhoogte van ca. 40 cm en 
kan traploos worden ingesteld op ca. 
46 cm. De hoogte van het voorwande-
lement verandert daarbij niet.

Voorbereid op douche-WC ...
Ook gebruikers profiteren dankzij de 
voorbereiding van de douche-WC in 
Prevista Dry WC-elementen. De koud-
wateraansluiting wordt gemakkelijk 
door een mantelbuis van de aansluiting 
van de douche-WC naar de hoekstop-
kraan (inbouwreservoir) gevoerd. Met 
de speciaal ontwikkelde aansluitadapter 
voor de hoekstopkraan wordt het  
vulventiel en douche-WC snel en parallel 
aangesloten.

Aansluiting voor douche-WC in seconden: De aansluitadapter maakt het mogelijk.

Voor alle gangbare douche-WC’s
Viega Prevista is zodanig ontworpen 
dat douche-WC-keramiek en com-
fortoplossingen van de gangbare fabri-
kanten zonder problemen kunnen worden 

gemonteerd. Daarom kunnen veel nieuwe 
Prevista WC-elementen worden aangeslo-
ten aan vrijwel elke verkrijgbare douche- 
WC. Ook hier overtuigt Viega Prevista 
met hoogste compatibiliteit.

Lees meer:  
viega.nl/Prevista/Installatie

Installatie video’s
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Razendsnelle instelling
De hoogteverstelling van wateraanslui-
tingen en urinoirafvoeren was tot dusver 
een tijdrovende bezigheid. Voor snelle 
correcties van de ingestelde hoogte 
moesten altijd minstens twee schroeven 
worden losgedraaid en weer worden 
vastgedraaid. De nieuwe Viega snel-
spanners veranderen juist dit.

Losmaken, afstellen, vergrendelen, 
klaar
Met slechts enkele handelingen kunnen 
vanaf nu de wateraansluitingen en af-
voeren voor urinoir en wastafel in hoog-
te worden aangepast: snelspanner  
losmaken, correcte hoogte afstellen, 
snelspanner weer sluiten. Voor een  
uiterst eenvoudige afstelling zorgt de 
meetschaalverdeling die aan de rech-
terzijde van de Prevista elementen voor 
urinoir en wastafel is aangebracht.

Geteste veiligheid
De snelspanners bieden een hoge sta-
biliteit. Eenmaal vergrendeld houden  
ze componenten als de traverse voor 
de wateraansluiting van de wastafel  
vast in het Prevista voorwandelement, 
voor de hoogste en langdurige stabiliteit.

Muurplaat voor Prevista
Wastafelaansluiting in seconden: De 
nieuwe muurplaat voor Prevista past 
nauwkeurig, hoeft niet verlengd te  
worden en is met ½ inch buitendraad 
universeel toepasbaar voor alle leiding-
systemen.

Viega Prevista. De installatie.

INTELLIGENT: OPLOSSINGEN 
VOOR SNELLERE MONTAGE.
Het meeste werk bij de voorwandmontage zit in de hoogteverstelling van afzonderlijke traversen en het monteren van opbouwdelen. 
Wat ligt dus meer voor de hand dan deze werkzaamheden te vernieuwen en de veel tijd vergende schroefwerkzaamheden tot het 
minimum te beperken?

Lees meer:  
viega.nl/Prevista
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Compact: het 820 mm element
Met het 820 mm hoge Prevista WC- 
element kan een WC comfortabel  
worden geïnstalleerd bij geringe  
bouwhoogte, bijv. onder schuine daken  
of onder ramen. De bediening aan  
boven- of voorzijde is vrij te kiezen.

Voor de bouw van individuele voor-
wandconstructies op niet volledige 
hoogte is de Prevista tussenconsole 
een ideale oplossing. Daarmee kan  
de breedte van de voorwand naar keuze 
worden verlengd en traploos in hoogte 
worden versteld. De tussenconsole is 
universeel geschikt voor bouwhoogten 
van 820 mm tot 1300 mm.

Voor lage inbouwhoogten:   
het 820 mm hoge WC-element.

Voor elke toepassing:  
de Prevista Dry urinoirelementen.

Rendabel comfort: het WC-element met 
een hoogte van 980 of 1120 mm.

Viega Prevista. De installatie.

IN PRINCIPE OP MAAT GEMAAKT:  
AFGESTEMD OP UW BEHOEFTEN.
Een nieuwe generatie voorwandtechniek moet oplossingen kunnen bieden voor alle uitdagingen. Viega Prevista maakt het 
met een uitgebreide keuze aan uitbreidingselementen mogelijk om aan de individuele wensen van klanten te voldoen.

Comfortabel: de urinoirelementen  
en de tussenconsole
Viega Prevista biedt drie verschillende 
urinoirelementen. De eerste, op hoogten 
van 1120 tot 1300 mm installeerbare 
versie kan met alle urinoirtypen worden 
gecombineerd. Het tweede, 1300 mm 
hoge element met telescopische wa-
teraansluiting is snel te monteren en 
voor veel gangbare urinoirs geschikt. 
Beide varianten worden gebruikt met 
mechanische en elektronische bedie-
ningsplaten. Het derde urinoirelement 
voor verborgen urinoirbesturingen is  
bij uitstek geschikt voor designonaf-
hankelijke badkamerontwerpen op 
hoogten van 1120 tot 1300 mm.

Veelzijdig: het WC-element met  
aansluiting voor douche-WC
De niet in hoogte verstelbare universele 
WC-elementen zijn verkrijgbaar met 
bouwhoogten van 980 en 1120 mm.  
De aansluiting voor de douche-WC is 
aanwezig, net als het Prevista-inbouw-
reservoir met alle voordelen. De volledige 
compatibiliteit met alle nieuwe Prevista- 
bedieningsplaten biedt alle mogelijkhe-
den voor vormgeving en installatie 
van bij designbadkamers.
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Viega Prevista. De installatie.

VOOR ELKE GENERATIE  
OP OOGHOOGTE.
De demografische veranderingen zorgen ervoor dat steeds vaker meerdere generaties onder één dak 
gaan wonen. Dat vraagt om een badkamer voor alle generaties en alle eisen. De toekomst is daarom 
voor badkamers die voor elke leeftijd flexibiliteit en comfort combineren.
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Pure flexibiliteit: individueel in hoogte  
verstelbaar wastafelelement.

Hoogste comfort voor iedereen:  
het individueel in hoogte verstelbare  
Prevista Dry WC-element.

Comfort op elk niveau
Voor groot en klein: De badkamer van 
de toekomst wordt voor elk lid van het 
gezin een comfortzone. Dankzij het in 
hoogte verstelbare Prevista WC- en 
wastafelelement kan comfort nu moei-
teloos en zonder stroom op elk niveau 
worden gebracht.

Het WC-element: in elk opzicht  
aanpasbaar
Het door de gebruikers 8 cm in hoogte 
verstelbare WC-element kan met veel 
sanitaire objecten tot 28 kg en met een 
bevestigingsafstand tot 180 mm worden 
gecombineerd. De bedieningsknop voor 
de individuele hoogteverstelling kan 
flexibel voor of op de voorwand worden 
gepositioneerd; het inbouwreservoir is 
compatibel met alle Visign bedienings-
platen. Het design van de afdekplaat 
van enkel veiligheidsglas in verkeerswit 
is nauwkeurig op de nieuwe bedie-
ningsplaten van Viega is afgestemd.

Meer speelruimte voor dagelijks 
welbehagen
Met de mogelijkheid om over een hoogte 
van in totaal 20 cm te worden afgesteld, 
kan de in hoogte verstelbare wastafel 
aan alle gebruikers worden aangepast. 
De montage overtuigt eveneens: Alle 
waterzijdige aansluitingen kunnen worden 
uitgevoerd met slechts enkele handelin-
gen in de geïntegreerde inbouwdoos; 
aansluitingen verdwijnen zo achter de 
wand. De knop voor de hoogteverstelling 
kan flexibel boven en onder worden  
gepositioneerd. De hoogwaardige en 
gemakkelijk te reinigen platen van enkel 
veiligheidsglas bedekken het complete 
mechanisme en verlenen de badkamer 
een puur design.
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Viega Prevista Dry Plus.

INDIVIDUELE INSTALLATIE OP RAILS.
Wanneer het individuele badkamerontwerp ter sprake komt, kunnen met Viega Prevista Dry Plus ook ongewone  
wensen worden verwezenlijkt. Het railsysteem biedt daarbij niet alleen de grootste vrijheid in de vormgeving, maar kan  
ook snel worden geïnstalleerd.
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Lees meer:  
viega.com/Prevista/Onlinetool

De basis van Prevista Dry Plus: de twee basiselementen rail en verbindingsstuk.

Twee elementen voor onbegrensde 
mogelijkheden
Prevista Dry Plus bestaat uit de  
Prevista Dry voorwandelementen die 
voor de railmontage worden aangevuld 
met de beide basiselementen rail en  
verbindingsstuk. Zo ontstaat een systeem 
dat uit het oogpunt van individualiteit en 
montagecomfort voor nieuwe maatstaven 
zorgt. Complexe en veeleisende voor- en 
scheidingswandconstructies kunnen 
heel eenvoudig uitgevoerd en vervolgens 
bekleed worden. Zo wordt de installatietijd 
verkort en de vormgevingsmogelijkheden 
in de badkamer verhoogd.

Eenvoudige éénmansmontage
De montage van Prevista Dry Plus is 
ongecompliceerd en kan door één  
persoon zonder problemen worden  
uitgevoerd. De trapeziumvormige ver-
bindingsstukken kunnen in een hoek 
van 90° of 45° zowel aan de open als 
de gesloten zijde van de rail worden  
gemonteerd en trek- en drukkrachten 
opvangen. Door het aanhalen van de 
binnenzeskantschroef klemt het verbin-
dingsstuk veilig vast in de rail en vormt 
een stevige verbinding. De verschillende 
voorwandelementen worden eenvoudig 
op de onderste rail gezet. De voetsteunen 
worden met de gele clips vergrendeld, 
omhooggetrokken en met twee verbin-
dingsstukken aan de bovenste rail  
bevestigd. Eenvoudiger kan het niet.

Snelle aanpassing en berekening
De Prevista Dry Plus-rail is 5 m lang. 
Deze biedt met een kantbreedte van 
40 x 40 mm genoeg steunvlak voor  
afzonderlijke gipsplaten en maakt de 
uitvoering van een stootkant op de rail 
mogelijk. De rail wordt gekort met de  
bij het systeem behorende knipschaar. 
Zaag of haakse slijper zijn niet nodig. 
De montage wijst zichzelf en verloopt 
geruisloos.

Online tool
Voor een snelle berekening van het  
benodigde materiaal is een online tool  
beschikbaar. Hiermee kan het materi-
aaloverzicht worden opgesteld en 
wordt voor grote projecten ook de  
bijpassende montagetekeningen en 
aanbestedingsteksten samengesteld.
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Viega Prevista. De voorwandblokken.

EERSTE KEUS IN NATBOUW:  
PREVISTA PURE.
Modernste voorwandtechniek in combinatie met beproefde procedures: Met Prevista Pure en het nieuwe  
inbouwreservoir kunnen in de natbouw individuele, hoogwaardige en duurzame installaties worden gerealiseerd.
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Flexibiliteit en design
De Viega Prevista Pure voorwandblok-
ken zijn perfect afgestemd op de eisen 
in de natbouw en overtuigen in de  
enkelvoudige montage met maximale 
flexibiliteit. Er zijn twee varianten met 
bouwhoogten van 820 en 1077 mm. 
Beide zijn dankzij het nieuwe Prevista 
inbouwreservoir compatibel met alle 
Viega bedieningsplaten voor Prevista. 
Naast het WC-blok worden ook blokken 
voor urinoir, wastafel en bidet geleverd. 
Niets staat het ontwerp van een luxueuze 
badkamerwereld meer in de weg.

Compleet voorgemonteerd
Om het voor u gemakkelijker te maken, 
is het inbouwreservoir volledig voorge-
monteerd in Viega Prevista Pure en 
is bediening aan de voorzijde mogelijk. 
Bovendien kan de 820 mm variant  
zonder problemen ook aan de bovenzijde 
worden bediend. De flexibele diepte- 
instelling zorgt bovendien voor meer 
variatiemogelijkheden.

Inclusief geluidsisolatie
Geluidsontwikkelingen bij de bediening 
van een toiletspoeling moeten zo goed 
mogelijk voorkomen worden.  
Viega Prevista Pure zorgt met zijn  
behuizing voor rustiger wonen en  
werken.
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Viega Visign. De nieuwe bedieningsplaten voor Prevista.

DESIGN DAT IN ZIJN ELEMENT IS.
Hoogwaardig design dat op elk voorwandelement kan worden geïnstalleerd: Met de nieuwe Viega bedieningsplaten  
voor Prevista kan een moderne leefruimte in elke badkamer worden vormgegeven.

24  |  Viega Prevista



Visign for More 201  
Roestvast staal geborsteld

Visign for Style 20  
Kunststof alpinewit

Voor de hoogste designeisen: de lijst voor de tegelvlakke inbouw.

Visign for Style 23  
Acryl zwart/RVS-kleurig

Visign for More 204  
Roestvast staal gepolijst

Vrije keuze: vijf van 50 standaard designvarianten

Individueel design  
voor individuele badkamers
Omdat badkamers zo veelzijdig zijn als 
hun gebruikers, biedt het assortiment 
van Viega Visign voor elke badkamer en 
elke smaak de passende bedieningsplaat, 
van emotioneel tot rationeel, van puris-
tisch tot extravagant. De materiaaldi-
versiteit reikt van gefineerd hout-
oppervlak tot geborsteld roestvast 
staal, glas en hoogwaardige kunststof 
in diverse kleurtinten.

Zonder gereedschap monteerbare 
flexibiliteit
De nieuwe Visign bedieningsplaten zijn 
gereedschaploos te monteren. Bovendien 
zijn alle nieuwe bedieningsplaten com-
patibel met het Prevista inbouwreservoir. 
Welk design wordt geïnstalleerd, is dus 
alleen een kwestie van smaak, niet  
van techniek. De tegelvlakke inbouw is 
mogelijk net als de installatie van een 
inworpschacht voor aangename WC- 
hygiëne bij alle platen Visign for Style 
en Visign for More.

Langdurig comfort
Alle Viega Visign bedieningsplaten voor 
Prevista met handmatige spoelbediening 
laten zich niet alleen optimaal combineren 
met de sanitair- en tegeltrends, maar 
overtuigen ook met een aangename 
gevoelservaring en een bijzonder lichte 
spoelbediening. En omdat alle Visign 
bedieningsplaten aan een uitgebreide 
en langdurige test worden onderworpen, 
houden ze het een badkamerleven lang 
vol.

Visign for More 205 sensitive  
Glas diepzwart

Lees meer:  
viega.nl/Prevista/ 
Bedieningsplaten-configurator
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Viega Visign. De nieuwe bedieningsplaten.

MAXIMALE HYGIËNE OP MINIMALE 
OPPERVLAKTE.
Wanneer is sublieme hygiëne werkelijk schoon? Wanneer deze wordt gecombineerd met intelligent  
bedieningscomfort. Bijvoorbeeld in de contactloze bedieningsplaten van Viega. 
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Visign for Style 25 sensitive, kunststof alpinewit met fluorescerende lak als  
oriëntatiehulpmiddel bij duisternis.

De mooiste vorm  
om iets niet aan te raken
Hygiënisch schoon, gemakkelijk te  
onderhouden en in aansprekend design 
gepresenteerd: De contactloze Viega 
bedieningsplaten Visign for More 205 
Sensitive en Visign for Style 25 Sensitive 
bieden in elke badkamer spoelcomfort 
op het hoogste niveau. Beide platen  
activeren het spoelen als de hand dicht 
voor de gewenste spoelfunctie van  
de bedieningsplaat wordt gehouden. 
Zo genieten de gebruikers niet alleen 
maximaal spoelcomfort, ze houden  
ook afstand tot kiemen en bacteriën.  
Zo zuiver als hun design zijn ook de  
bedieningsplaten zelf: Alle oppervlakken 
zijn bijzonder gemakkelijk te reinigen  
en behouden hun positieve eigen-
schappen tientallen jaren lang.

Programmeerbaar:  
de Viega Hygiënefunctie
In openbare gebouwen waar gebruiks-
onderbrekingen optreden, zoals scholen 
en hotels, staat het behoud van de 
drinkwaterkwaliteit voorop. Viega  
biedt met haar Hygiëne concept de  
passende oplossing: Doorgeluste  
serie- en ringinstallaties in combinatie 
met elektronische bedieningsplaten  
ondersteunen het behoud van de vitale 
drinkwater hygiëne. Bovendien herkent 
een elektronische besturing van het  
Viega Hygiënefunctie systeem de  
ontbrekende drinkwaterafname en 
waarborgt op betrouwbare wijze de 
werking volgens de voorschriften bij 
onderbroken gebruik. Op die manier 
wordt het water naar behoefte zelfstan-
dig ververst. De spoeling wordt geacti-
veerd door een bedieningsplaat met  
Viega Hygiënefunctie functie. Deze kan 
bij alle elektronische bedieningsplaten 
worden geprogrammeerd.
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Viega Visign. De nieuwe bedieningsplaten voor Prevista.

NU STANDAARD GEÏNTEGREERD: 
VERBONDEN MET DE TOEKOMST.
Of het nu gaat om het gebruik van moderne ledtechniek of intelligente afstandspoelbediening:  
Moderne voorwandtechniek is op alles voorbereid. Net als Viega Prevista.

Moderne badkamer,  
moderne verlichting
Verlichting speelt in de badkamerinrich-
ting een centrale rol. Ze zorgt niet  
alleen voor meer comfort, maar ook 

voor meer veiligheid. Veel elektronische 
bedieningsplaten kunnen bij Viega  
indien gewenst worden voorzien van 
ledlicht. Het aangename neutrale wit 
dient als oriëntatiehulpmiddel en  

functielicht in het donker en blijft toch 
zo bescheiden dat het geen concurrentie 
voor de badkamerverlichting vormt. 
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Met haar slanke bediening van geborsteld roestvast staal is de Visign for More 204 een 
sieraad aan de muur en een echte verfraaiing voor elke designbadkamer.

De Visign for Style 23 past onopvallend in 
elke wand en elk meubelstuk. Kleine en grote 
spoelbeurt zijn aangegeven met drukpunten.

In geborsteld of gelakt roestvast staal: De bedieningsplaat Visign for More 201 zet met 
haar licht verhoogde toetsen duidelijke optische en haptische accenten.

Intelligent: de ledverlichting 
Design heeft vele facetten. De  
Visign for More 202 beschikt over een 
standaard ledverlichting, net als de  
Visign for More 205. Deze laatste zelfs 
inclusief intelligente programmering:  
De leds worden pas geactiveerd wan-
neer een beweging in de ruimte wordt 
gedetecteerd. De indicaties voor de 
spoelhoeveelheid gaan branden bij het 
naderen van de hand. De Visign for 
More 201 en Visign for More 204 kunnen 
indien gewenst optioneel worden uitge-
rust met een verlicht inbouwframe.  
Dit reageert eveneens op benadering, 
omgeeft de bedieningsplaat met een 
aangename sfeerverlichting en zet  
deze zo in het juiste licht. 

Comfortabel:  
de Visign afstandspoelbedieningen 
Naast intelligente lichtregie kan ook  
een bijzonder comfortabele bediening 
worden geïnstalleerd. De afstands-
spoelbedieningen Visign for Style 23 en 
Visign for More 200 maken spoelbedie-
ning mogelijk waar dat voor de gebruiker 

het gemakkelijkst is, bijvoorbeeld  
in de hoek, op de tegenoverliggende 
wand of in een badmeubel vlakbij.  
Ideaal voor kleine ruimten, voor personen 
met beperkte bewegingsmogelijkheden 
of eenvoudig om het spoelcomfort te 
verhogen.
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Viega Prevista. De spoeltechnieken.

ONZICHTBARE INTELLIGENTIE:  
SPOELBEDIENINGEN ACHTER  
DE WAND.
De ondersteuning van maximale hygiëne is geen luxe. Verschillende technologieën voor spoelbediening, intelligent en  
onzichtbaar achter de wand gemonteerd, zorgen voor voorbeeldige hygiëne in particuliere en openbare ruimten.

Hygiëne in combinatie met  
vormgevingsvrijheid: de  
verborgen spoelbediening
Deze biedt in de openbare omgeving 
het voordeel van absolute vandalisme-
bestendigheid en overtuigt in de parti-
culiere omgeving door grote hygiëne en 

puristisch design: urinoirspoelingen  
geheel zonder bedienings- of afdekplaat. 
Dit is mogelijk door de verborgen 
spoelbediening. Een in de urinoirsifon 
geplaatste sensor registreert de bij  
het gebruik optredende stromings- en 
temperatuurveranderingen en activeer-

tautomatisch een spoeling. Bovendien 
herkent het systeem een te gering  
waterpeil in de sifon en vult het stankslot 
om stankoverlast te voorkomen. Zo zijn 
geheel zonder bedieningsplaat maxi-
maal comfort en hoogste vormgevings-
vrijheid te combineren.
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Comfortabel en hygiënisch: de infraroodbediening.

Besparen terwijl alles tegelijk 
gebeurt
Concertpauze? Rust in het stadion? 
De verborgen spoelbediening is perfect 
voorbereid op druk bezoek. Ondanks 
intensief gebruik wordt water bespaard: 
Dankzij een dynamisch spoelprogram-
ma dat meervoudige spoelbediening 
herkent en de spoelhoeveelheid zelf-
standig beperkt van drie naar één liter. 
Bovendien wordt de automatische 
spoelbediening efficiënt beperkt tot 
één per minuut. Een praktische diagno-
sefunctie kan bovendien fouten zonder 
problemen uitlezen en analyseren, 
bij verstopping van de sifon wordt 
bijvoorbeeld de spoeling geblokkeerd.

Infraroodspoelbediening
De contactloze infraroodactivering is 
bijzonder geschikt voor openbare en 
semi-openbare omgevingen. Ze combi-
neert hoog comfort met voorbeeldige 
hygiëne. Een sensor achter de afdekplaat 
herkent zonder enig contact het gebruik 
en activeert automatisch een spoeling. 
Het omhoogklappen van een urinoirdeksel 
leidt daarbij niet tot een functiestoring. 
De spoeling wordt pas geactiveerd 
wanneer de gebruiker zich van het urinoir 
verwijdert. De spoelhoeveelheid en het 

registratiebereik kunnen worden inge-
steld op het specifieke gebruik. Even 
individueel is het design. Voor de 
particuliere omgeving zijn edele hout-, 
glas- en kunststofversies verkrijgbaar. 
Voor de openbare omgeving is er onder 
andere een robuuste metalen uitvoering 
met schroefkoppeling tegen vandalisme.

Elektronische spoelbediening
In het bijzonder woningen voor ouderen, 
ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen 
moeten zijn uitgerust met spoelbedie-
ningen die de bediening van de toilet-
spoeling vergemakkelijken. De nieuwe 
elektronische Viega WC-bedieningsplaten 
maken dit mogelijk doordat diverse 
signalen, draadloos, fotocel, bewe-
gingsmelder, toets of sluitcontact, de 
motoreenheid aansturen en de spoeling 
activeren. Ook gelijktijdig schakelen 
van de signalen is met behulp van een 
uitbreidingsadapter zonder problemen 
mogelijk. Deze elektronische spoelbe-
dieningen kunnen in het nieuwe Viega 
Prevista inbouwreservoir in combinatie 
met alle elektronische Visign bedie-
ningsplaten. Er moet rekening worden 
gehouden met een netaansluiting in 
de voorwand.
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Viega Prevista.

HET ASSORTIMENT:  
BEDIENINGSPLATEN.
Contactloos, programmeerbaar of met ledverlichting. De veelheid aan kleuren en designs van de Viega Visign  
bedieningsplaten maakt vormgeving op maat mogelijk. Meer varianten naast de hier afgebeelde kleurvoorbeelden  
zijn te vinden in de bedieningsplatenbrochure en in de online bedieningsplaten-configurator.
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Viega Prevista.

HET ASSORTIMENT:  
VOORWANDELEMENTEN.
De nieuwe Prevista voorwandelementen bieden u voor de wand de best mogelijke kwaliteit Made in Germany.  
Natuurlijk altijd met bijzondere aandacht voor maximale flexibiliteit en prestaties.
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Viega Nederland B.V. 
Amsterdamsestraatweg 45-G 
1411 AX Naarden 
Nederland

Telefoon +31 (0)35-538 0442 
Telefax +31 (0)35-538 0753

info@viega.nl  
viega.nl
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