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De badkamer is een belangrijke leefruimte geworden. Ze biedt ontspanning, wellness 
en hygiëne – en het is de ruimte waar we tijd voor onszelf vinden. Om van elk verblijf 
in uw badkamer iets bijzonders te maken, biedt Viega een brede diversiteit aan design 
aan. Het resultaat ziet u in deze brochure. We wensen u veel plezier bij het ontdek-
ken van de verschillende trends voor uw nieuwe badkamer.

Achim Pohl, CEO en ontwerper van ARTEFAKT design GmbH & co. KG
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Onze inspiratie
Uit de designmetropolen rechtstreeks naar uw badkamer. Regelmatig laten we ons 
inspireren door wereldwijde trends om u zo actuele en aparte designs te kunnen 
aanbieden.

Trendbadkamer 1: Technisch-modern
Alleen het beste is voor u goed genoeg? U houdt van duidelijke vormen, hoogwaardige
materialen en een individuele, misschien zelfs opvallende inrichting? Visign for More 
biedt exclusieve bedieningsplaten voor de hoogste eisen.

Trendbadkamer 2: Ongecompliceerd gereduceerd
Hier groeit samen wat samen hoort te zijn. Met Viega geeft u uw badkamer vorm, 
passend bij elke generatie en op elk moment aanpasbaar – door tijdloos design 
en een kwaliteit die generaties lang meegaat.

Badkamers zijn even veelzijdig als hun gebruikers. Daarom biedt Viega voor elke 
badwereld bedieningsplaten, passend bij de actuele trends op het gebied van 
sanitaire objecten en tegels: van emotioneel tot rationeel, van eenvoudig tot extra-
vagant, met een gevoelsindruk of contactloos.

Tegelijkertijd voldoen onze design-bedieningsplaten aan alle behoeften zonder 
u voor moeilijke keuzes te stellen, of het nu om nieuwbouw of renovatie gaat.

vanaf pagina 6

vanaf pagina 8

vanaf pagina 22
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Onze inspiratie

UIT�DE�DESIGNMETRO-
POLEN�RECHTSTREEKS�
NAAR�UW�BADKAMER.
Nieuwe badkamertrends ontstaan door woontrends. Daarom laten we ons bij de 
ontwikkeling van onze bedieningsplaten inspireren door de creatieve hotspots van 
de wereld. Want alleen zo kan de perfecte mix van tijdloze designklassiekers en  
absolute must-haves ontstaan.

Van ingetogen trends als de Nordic-stijl, met een inrichting waarin ton-sur-ton een 
belangrijk principe is, tot aan de opvallende glamour-stijl, die met harde contrasten 
werkt. Of toch liever terug naar de natuur met warme kleuren en zachte materialen? 
Voor welke trend u ook kiest, de Visign-bedieningsplaten passen altijd optimaal bij 
uw wensen.
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U geeft uw badkamer vorm als leefruimte en laat u daarbij inspireren door de  
modernste techniek. Maar ook aan hoogwaardig materiaal, design, gevoelsindruk  
en kleur hecht u waarde – alles moet perfect op elkaar afgestemd zijn. Ook de  
bedieningsplaat. Visign for More past harmonisch in de ambiance van elke badkamer 
en maakt uiterst veilige werking, ontspanning en uniek wooncomfort mogelijk.

Bescheiden of uitgesproken?
Kies voor een echte blikvanger of voor een bescheiden bedieningsplaat die overtuigt 
door strak design.

Soft touch
De Viega design-bedieningsplaten geven een spannende gevoelsindruk.  
Deze verleidt tot aanraken – ook als dat helemaal niet nodig is.

Breng kleur in het spel
Armaturen in ongewone kleuren zijn inmiddels een veelgevraagd afbouwkenmerk 
geworden. Voor een uniforme badkamer inrichting krijgt u daarom de keus uit veel 
WC en urinoir bedieningsplaten in individuele metaalkleuren en speciale kleuren.

Trendbadkamer 1

TECHNISCH-MODERN.�
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Licht als inrichtingselement

ZORG�VOOR��
STRALENDE�ACCENTEN�
IN�UW�BADKAMER.
Verlichting speelt in de badkamerinrichting een centrale rol. Want het effect van 
kleuren kan de stemming van de gebruikers van de badkamer positief beïnvloeden. 
Daarom zette Viega ook hier een belangrijke stap: Veel elektronische bedienings-
platen kunnen indien gewenst worden uitgevoerd met een LED-omlijsting die op 
korte afstand (ca. 3 m) reageert. Het aangename licht dient als oriëntatie- en func-
tielicht in het donker, maar blijft zo bescheiden dat het niet de concurrentie aangaat 
met de badkamerverlichting.
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Metaal goud-koperMetaalkleuren en speciale kleuren op aanvraag

Metaal antracietMetaal verguld op aanvraag

Glas verkeerswit

Glas diepzwart

Eikenhout gebeitst
Hout is natuurlijk en straalt warmte en duurzaamheid uit. Niet alleen door het aan-
gename uiterlijk en de gevoelsindruk, maar ook door de positieve uitwerking op het 
ruimteklimaat.

Met de bedieningsplaat Visign for More 200 van gerookt en gebeitst eiken schept 
u de perfecte pendant voor houten accentwanden. Beide spoelknoppen zijn ’uit 
hetzelfde hout gesneden’, dat wil zeggen met paarsgewijze houtnerf. Dat maakt van 
elke bedieningsplaat een uniek exemplaar.

Maar niet alleen van echt hout is de Visign for More 200 een optisch hoogtepunt.  
De beide varianten van glas lijken te zweven en stralen daardoor een bijzondere 
lichtheid en glans uit. Met nieuwe kleuren als goud-koper en antraciet wordt daar-
entegen een duidelijk statement gemaakt. Zo wordt de Visign for More 200 een  
bedieningsplaat die gemakkelijk aan te passen is aan alle designwensen.

Visign for More 200

TERUG�NAAR�DE�NATUUR.
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Roestvast staal verkeerswit

Roestvast staal antraciet

Roestvast staal verguld op aanvraag

Roestvast staal geborsteld

Metaalkleuren en speciale kleuren op aanvraag

Sterk design, uit één stuk metaal gelaserd: Dat is de nieuwe, elektronisch te bedienen
bedieningsplaat Visign for More 201 – bijvoorbeeld van geborsteld roestvast staal. 
De flinterdunne plaat past in elke hoogwaardige wandinrichting, indien gewenst 
ook tegelvlak of met optionele LED-omlijsting. In een licht gebogen vorm komen de 
drukknoppen uit het puristische inbouwframe speels naar voren.

Visign for More 201

ZIN�IN�LUXE.
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Metaal verkeerswit

Metaal verkeerswit/verchroomd

Metaal verguld op aanvraag

Metaalkleuren en speciale kleuren op aanvraag

De bedieningsplaat Visign for More 202 zet de WC-spoeling op zijn kop. Of beter 
gezegd: op zijn knop – deze vervangt het klassieke drukken door draaien. Het or-
ganische design met LED-verlichting verleidt tot aanraken en niet meer loslaten.  
De in de gevoelsindruk naar buiten stekende draaiknop is een gedurfd antwoord  
op het tegenwoordig dominerende ‘flat design’ – versterkt door een mogelijke 
tegelvlakke inbouw. De plaat met elektronische bediening past bij uitstek bij organi-
sche architectuur en patchwork-badkamers in retro-, etno- of seventies-look.  
Ook qua kleur is er voor elke smaak iets: door een individuele lak die in veel speciale 
kleuren mogelijk is.

Visign for More 202

EEN�ECHT�HOOGTEPUNT.
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Spoelknoppen zijn rond, zegt de regel. De hoogste tijd om een uitzondering op de 
regel te maken, zegt Viega. Het resultaat laat zich zien en aanraken. De nieuwe 
bedieningsplaat Visign for More 204 vervangt klassieke ronde knoppen door een 
brug die slechts licht wordt aangetipt – lang voor de grote spoelbeurt, kort voor 
de kleine spoelbeurt.

De slanke brug van geborsteld roestvast staal ziet er uit als een broche op de wand 
– een echt sieraad met elektronische bediening, waarmee u elegante accenten zet. 
Indien gewenst ook in combinatie met een inbouwframe met LED-verlichting.

Visign for More 204

ELEGANT�EN�DISCREET.

Roestvast staal antraciet

Roestvast staal antraciet/
roestvast staal geborsteld

Roestvast staal 
verguld 

op aanvraag

Metaalkleuren en 
speciale kleuren 

op aanvraag

Roestvast staal gepolĳ st

Roestvast staal geborsteld
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Duurzaam hygiënisch, glad zonder onderbreking, absoluut gemakkelijk te onder-
houden en met elektronische bediening. Installeer de toekomst in de badkamer 
van nu: De nieuwe bedieningsplaat Visign for More 205 sensitive biedt contactloos 
spoelcomfort op het hoogste niveau. De verchroomde omlijsting met het zwarte 
glaselement straalt pure lichtheid en schittering uit. Voor de spoelbediening houdt 
u eenvoudig uw hand op korte afstand voor de gewenste spoelfunctie. Deze wordt 
aangegeven door een gerasterde verlichte wolk vanaf een afstand van ca. 3 m.

Zo geniet u niet alleen maximaal spoelcomfort – u houdt ook bacteriën op afstand.

Visign for More 205 sensitive

RAAK�DE�TOEKOMST�AAN�
ZONDER�DEZE�AAN�TE�RAKEN.

Glas diepzwart
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Trendbadkamer 2

ONGECOMPLICEERD��
GEREDUCEERD.
Leven betekent verandering. Daarom is het goed als uw badkamer aanpasbaar is 
en meegroeit met de behoeften van alle bewoners, door in hoogte verstelbare WC’s 
en wastafels die in gelijke mate geschikt zijn voor groot en klein. Door een tijdloos 
uiterlijk, dat ook morgen niet van gisteren zal zijn. En door beproefde Viega kwaliteit, 
die generaties lang meegaat.

Met Visign bedieningsplaten brengt u modern spoelcomfort in de badkamer voor 
meerdere generaties en houdt u tegelijkertijd rekening met de diversiteit van smaken.





Kunststof edelmat

Kunststof verchroomd

Kunststof wit-alpine

Kunststof matzwart
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Goed design leeft van uitgebalanceerde contrasten. Daarom verbindt deze design-
klassieker ronde spoelknoppen met de rechthoekige vorm van de omlijsting. De 
knop voor de grote spoelbeurt is decent naar buiten gewelfd (convex), de knop voor 
de kleine spoelbeurt naar binnen (concaaf). Omdat het bij onze klanten zo veel suc-
ces heeft, hebben we de bedieningsplaat voor u nog prettiger gemaakt: de contou-
ren scherper, de gevoelsindruk beter en ook de techniek hebben we aangepast. 
De flinterdunne plaat met een totale hoogte van slechts 8 mm, past indien gewenst 
met een inbouwframe ook tegelvlak in elke wandinrichting. Ontdek een tijdloze 
klassieker in een nieuwe look.

Visign for Style 20

RONDE�ZAAK.
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Robuust, eenvoudig en zonder versiering – dat is Visign for Style 21. De beide 
spoelknoppen met verschillende breedte zorgen voor een visuele spanning die door 
de drie even brede bruggen harmonisch wordt gecompenseerd. Het minimalistische
design biedt met een totale hoogte van slechts 8 mm een duidelijke oriëntatie en 
past in elke puristische badkameromgeving, bijvoorbeeld in de Bauhausstijl. Voor 
een bijzonder soepele integratie van het design is ook tegelvlakke inbouw mogelijk.

Visign for Style 21

DUIDELĲ�KE�RAND.
Kunststof wit-alpine

Kunststof edelmat

Kunststof verchroomd
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Naast de klassieke rechthoek rukken in de badkamerinrichting ook steeds meer 
softgeometrische vormen op: Visign for Style 23 overtuigt met spoelknoppen in de 
lengte, afgeronde randen en een verchroomde steunlijst die doet denken aan de 
vorm van een smartphone en die de plaat als het ware boven de wand laat zweven. 
Ze is verkrijgbaar in tien kleurvarianten, naar keuze ton-sur-ton of in contrastrijke 
bicolor-uitvoering.

Visign for Style 23

SLANKE�LĲ�N.

Kunststof diepzwart

Kunststof verguld 
op aanvraag

Kunststof edelmat

Kunststof verchroomd

Acryl diepzwart/diepzwart mat

Kunststof wit-alpine

Metaalkleuren en speciale 
kleuren op aanvraag

Kunststof roestvast 
staalkleur

Acryl diepzwart/
roestvast staalkleur
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Strenge geometrie perfect gecombineerd met zachte gevoelsindruk – Visign for Style 24
plaatst een esthetisch uitroepteken in elke badkamer. De in het midden geplaatste 
verticale knoppen vormen een duidelijk contrapunt ten opzichte van de gewone 
horizontaal gerichte knoppen. Nog duidelijker toont de bicolor-uitvoering haar apar-
te smaak. Door een tegelvlakke inbouw vult Visign for Style 24 elke badkamerinrich-
ting aan.

Visign for Style 24

DOOR�HET�MIDDEN.

Kunststof diepzwart

Kunststof roestvast 
staalkleur

Kunststof edelmat

Kunststof verchroomd

Kunststof wit-alpine

Metaalkleuren en speciale 
kleuren op aanvraag

Acryl diepzwart/diepzwart mat

Acryl diepzwart/
roestvast staalkleur

Kunststof verguld 
op aanvraag
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Aansprekende tegenspraak: De vorm is zo gracieus dat men haar zou willen aanraken.
Maar de intelligente lichtarchitectuur signaleert: afstand houden! De nalichtende 
lak wordt overdag opgeladen door natuurlijke en kunstmatige lichtbronnen, geeft in
het donker licht en biedt zo oriëntatie zonder een licht te hoeven inschakelen. Vorm 
en afwerking van de elektronisch te bedienen plaat doen denken aan een platte 
smartphone, de gerasterde lichtpunten aan een modern multimediascherm. De 
cleane witte look benadrukt de maximale hygiëne die u met dit hoogtepunt in de 
badkamer bereikt.

Visign for Style 25 sensitive

CONTACTLOZE�
ELEGANTIE.

Kunststof wit-alpine
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Visign for More 200 en Visign for Style 23

AFSTANDSSPOELBEDIENING.
Om de hoek, op de wand tegenover of in een meubel in de buurt: Met Visign for Style 23
en Visign for More 200 gebruikt u de spoelbediening waar het voor u het gemakke-
lijkst is en geniet u tegelijkertijd van maximale inrichtingsflexibiliteit.

Visign for More 200: Hoogwaardig design 
De Visign for More 200 overtuigt door terughoudende elegantie in diepzwart of wit 
glas.

Visign for Style 23: Praktisch comfort 
De Visign for Style 23 past onopvallend in elke wand en elk meubelstuk. De lengt e-
ovale dubbele spoelknop past harmonisch in de rechthoekige vorm van de omlijsting.
Kleine en grote spoelbeurt zijn aangegeven met drukpunten. Visign for Style 23

 Kunststof verchroomd
Visign for More 200

Glas diepzwart

Visign for More 200
Glas verkeerswit

Visign for Style 23
Kunststof wit-alpine
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Viega Hygiënefunctie
Als waterleidingen lang niet gebruikt worden, kunnen bacteriën zich in het water  
vermeerderen. Om dat te voorkomen, wordt indien gewenst door alle elektronische 
platen met Viega Hygiënefunctie, de WC-spoeling geactiveerd na overschrijding  
van individueel vastgelegde tijden en volumes. Zo kunt u er zeker van zijn dat er altijd 
schoon water uit de leiding komt.

Inworpschacht voor reinigingstabs 
Altijd fris: De met alle WC-bedieningsplaten in deze brochure compatibele Viega  
inworpschacht zorgt voor aanhoudende frisheid zonder onaantrekkelijke WC-blokken. 
Simpelweg de bedieningsplaat openklappen en aanbevolen reinigingstab inwerpen 
– deze lost zonder resten op.

LED-omlijsting 
Intelligent hoogtepunt: Veel elektronische bedieningsplaten kunnen door een extra 
component worden voorzien met aangenaam ambiance-licht – ter oriëntatie in  
het donker. Dit wordt in het bijzonder geadviseerd voor de Visign for More 201 en 
Visign for More 204.

Tegelvlakke inbouw
Glad voordeel: Veel Visign WC en urinoir bedieningsplaten zijn geschikt voor tegel-
vlakke inbouw. Zo ontstaat een harmonische eenheid van vorm en functie, opper-
vlak en plaat.

Contactloze bediening 
De beide bedieningsplaten Visign for More 205 sensitive en Visign for Style 25 sensitive 
waarborgen hoogste hygiëne zonder vingerafdrukken. Het egale oppervlak is abso-
luut gemakkelijk te onderhouden.

Volledige compatibiliteit 
Alle Viega bedieningsplaten zijn compatibel met alle Prevista inbouwreservoirs. Dat 
wil zeggen dat ze op elk moment eenvoudig kunnen worden vervangen wanneer  
uw smaak of badkamerstijl verandert. En ook wat het thema slijtage betreft, kunt  
u kalm achterover leunen. Elke plaat is getest op minstens 25 jaar gebruiksduur.

Individuele inrichting 
Met onze design-bedieningsplaten kunt u uw badkamer zo uniek vormgeven als u 
zelf maar wilt. Alle informatie over individuele kleuren en afwerklakken verstrekken 
we u graag op aanvraag.

Visign bedieningsplaten overtuigen niet alleen door hun individuele oppervlakken, 
maar vooral door de intelligente techniek die erachter schuilgaat.

Intelligente detailoplossingen voor uw badkamer

NU�STANDAARD�GEÏNTEGREERD:��
UW�AANSLUITING�OP�DE�TOEKOMST.
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Urinoirbedieningsplaten

DE�PERFECTE�DESIGN-
AANVULLING�VOOR�UW�
BADKAMER.
Belangrijk voor de inrichting van een badkamer is een afgestemd design. Daarom 
zijn bij Viega urinoir bedieningsplaten verkrijgbaar die perfect bij uw WC-spoeling 
passen. Daarom worden aan uw wensen wat het design betreft ook geen grenzen 
gesteld. Ook niet wat de kleur betreft: Op aanvraag zijn uw bedieningsplaten ook 
verkrijgbaar in individuele lak of individueel metaaluiterlijk.

Visign for More 200 IR
Glas diepzwart

Visign for Style 23
Kunststof wit-alpine

Visign for Style 21
Kunststof wit-alpine

Overige kleuren:
Verchroomd en edelmat

Overige kleuren:
Verchroomd en edelmat

Overige kleuren:
Verchroomd, edelmat, roestvast  
staalkleur, diepzwart, acryl  
diepzwart/roestvast staalkleur,  
acryl diepzwart/diepzwart mat

Overige kleuren:
Glas verkeerswit, glas diepzwart, 
kunststof wit-alpin, kunststof  
roestvast staalkleur, kunststof  
verchroomd, eikenhout gebeitst

Visign for Style 20
Kunststof wit-alpine
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Nu bent u aan de beurt

GEEF�UW�PERFECTE�
BADKAMER�VORM.
Met de Viega bedieningsplaat-configurator vindt u in slechts enkele stappen een 
bedieningsplaat die perfect past bij uw badkamerinrichting. Met verschillende filters 
kunt u eerst kiezen uit de verschillende WC en urinoir bedieningsplaten. Vervolgens 
kiest u het passende voorwandelement uit. Ook de inbouwsituatie kan worden  
gepersonaliseerd: van wanden in één kleur tot een foto van uw individuele badkamer-
situatie – richt uw badkamer in zoals het u bevalt.

Ontdek hoe goed alles bij elkaar past: met de Visign configurator onder  
viega.nl/Bedieningsplaten-configurator
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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

Service Techniek
Telefoon +31 (0)35-538 0448 
Telefax +31 (0)35-538 0753

service-techniek@viega.nl


