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Viega Advantix Vario:
pierwszy odpływ liniowy  
na wymiar.
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Viega Advantix Vario.
Możliwość przycięcia na wymiar. 
Nieograniczona elastyczność.

Historia pewnego sukcesu 
Viega Advantix Vario jest pierwszym odpływem linio-
wym z regulacją długości. Z łatwością można go przyciąć 
z milimetrową dokładnością na potrzebny wymiar 
i zamontować przy ścianie lub w innym miejscu łazienki, 
w linii prostej lub w narożniku. Dzięki temu odpływ 
Advantix Vario firmy Viega nie tylko spełnia wszystkie 
wymogi budowlane, lecz ponadto otwiera nieograni-
czone możliwości indywidualnej aranżacji łazienki. 

Zalety w telegraficznym skrócie:
 ■wyróżnione nagrodami wzornictwo
 ■ atrakcyjna kolorystyka
 ■ nieograniczone możliwości aranżacji wnętrza
 ■ zastępuje wszystkie wersje specjalne o długości 
od 30 do 280 cm
 ■ prosty i szybki montaż
 ■ regulacja wysokości montażowej
 ■ niezawodna szczelność
 ■ ruszt z regulacją wysokości
 ■ samoczyszczący odpływ
 ■wydajność odpływu do 2,4 l/s 
 ■ bogata gama akcesoriów
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Prosty i szybki montaż
Krok 1: Za pomocą piły ręcznej i przymiaru przytnij 
korpus odpływu na wymaganą długość, usuń zadziory 
z przyciętych krawędzi, załóż zaślepki, skręć. 
Krok 2: Określ wysokość montażową, przytnij element 
dystansowy, zamontuj armaturę odpływową i nóżki 
montażowe. 
Krok 3: Ustaw odpływ liniowy, podłącz do podejścia 
kanalizacyjnego, przymocuj nóżki. Gotowe.

Niezawodna szczelność
W prysznicach z odpływem montowanym na pozio -
mie posadzki najważniejszą kwestią techniczną jest 
zapewnienie trwałego i skutecznego w praktyce 
uszczelnienia. W przypadku odpływów  Advantix Vario 
wszystkie potrzebne materiały, takie jak specjalny klej 
i taśma uszczelniająca, załączone są w zestawie.

Ruszt z regulacją wysokości
Regulowany wspornik umożliwia precyzyjne dopasowanie 
wysokości rusztu do wysokości płytek w zakresie od 
5 do 20 mm. Przy stosowaniu grubszych materiałów, 
np. kamienia naturalnego, zestaw akcesoriów umożliwia 
regulację wysokości w zakresie od 15 do 30 mm.

Niezawodne połączenie
Do odpływów w wersji narożnej, podłużnej lub w kształcie 
litery U dostępne są dodatkowe łączniki. W miejscach 
połączenia z odpływem stosowane są specjalne uszczelki, 
które zapewniają trwałe połączenie.
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Maksymalna długość, regulowana wysokość
W odpływach o długości od 80 cm zastosowanie drugiej 
rynienki odpływowej umożliwia podwojenie wydajności 
odpływu. Proste odpływy mogą mieć długość do 280 cm, 
a odpływy narożne i w kształcie litery U długość ramienia 
do 160 cm. Nawet w najniższym wariancie zabudowy 
odległość między króćcem odpływowym a podłożem wynosi 
całe 2,5 cm. Dzięki temu, zachowując znormalizowany 
spadek, podejście kanalizacyjne może mieć długość do 
250 cm bez konieczności podnoszenia odpływu liniowego. 
W zależności od sposobu montażu wydajność odpływu 
wynosi od 0,4 do 0,8 l/s.

Samoczyszczący odpływ
Sprawne odprowadzanie wody umożliwia specjalna kon-
strukcja odpływu Advantix, wyróżniająca się niewielkimi 
oporami i wysoką wydajnością przepływu. Także czysz-
czenie korpusu odpływu liniowego Advantix Vario jest 
niezwykle proste: po pierwsze dzięki wąskiej budowie, 
a po drugie dzięki wyeliminowaniu z jego wnętrza miejsc, 
na których mogłyby zatrzymywać się zanieczyszczenia, 
gdyż ruszt można zamontować bez nóżek montażowych.
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Wyróżnione nagrodami wzornictwo
Stylowe ruszty ze stali nierdzewnej idealnie pasują przy 
każdym ułożeniu płytek. Dodatkowe pole do inwencji 
twórczej projektanta otwiera stosowanie profili wykoń-
czeniowych. Z tego powodu odpływ Advantix Vario 
otrzymał wiele wyróżnień w zakresie wzornictwa.

Nieograniczone możliwości aranżacji wnętrza
W ekstremalnie długich odpływach liniowych, narożnych 
lub w kształcie litery U – w każdym przypadku odpływ 
Viega Advantix Vario otwiera duże pole manewru 
i umożliwia projektowanie unikalnych łazienek. Nowe 
elementy, takie jak łącznik, łącznik narożny i element 
zamykający, pozwalają na indywidualne dopasowanie 
przebiegu odpływu w miejscu montażu.

Atrakcyjna kolorystyka
Dzięki czterem wersjom kolorystycznym odpływy liniowe 
Viega Advantix Vario harmonijnie wkomponowują się 
w każdy wystrój łazienki. Oprócz odpływów wykonanych 
ze stali nierdzewnej w wersji matowej lub błyszczącej 
dostępne są również warianty w czerni i bieli.



Ruszt Advantix, 30 – 120 cm*
Wzór 4965.30 stal nierdzewna matowa,  
4965.31 stal nierdzewna błyszcząca,  
4965.32 czarny, 4965.33 biały

Zestaw montażowy łącznika*
Wzór 4965.50 dostępny w kolorach: stal nierdzewna 
matowa, stal nierdzewna błyszcząca, czarny, biały

Zestaw montażowy do narożników */**
Wzór 4965.51 dostępny w kolorach: stal nierdzewna 
matowa, stal nierdzewna błyszcząca, czarny, biały

Ruszt 20 cm*
Wzór 4965.60 stal nierdzewna matowa,  
4965.61 stal nierdzewna błyszcząca,  
4965.62 czarny, 4965.63 biały

Element zamykający
Wzór 4965.16

Łącznik
Wzór 4965.12

Łącznik narożny
Wzór 4965.14

Korpus odpływu Advantix Vario
Wzór 4965.10

Gratownik
Wzór 2043

Przystawka do czyszczenia
Wzór 4965.91

Narzędzie do demontażu 
Wzór 4965.90

Viega Sp. z o.o. 
ul. Hrubieszowska 2 
01-209 Warszawa 
biuro: 
al. Zwycięstwa 250 
81-540 Gdynia
telefon: 58-66 24 999 
telefaks: 58-66 24 990
info@viega.pl 
www.viega.plP
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 ■ Do posadzek z kamienia naturalnego o wysokości do 
30 mm można zamówić specjalny zestaw akcesoriów.

 ■ *  Wszystkie ruszty oraz zestawy montażowe są dostępne 
w wersji ze stali nierdzewnej wykończonej na 
wysoki połysk lub matowo, a także w czerni lub bieli.

 ■ ** W odpływach o długości ramienia powyżej 120 cm 
konieczne jest zastosowanie rusztu o wymiarze 20 cm.


