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Viega Advantix Vario:
az első, méretre szabható 
zuhanylefolyó.
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Viega Advantix Vario.
Milliméterpontosan rövidíthető. 
Határtalanul rugalmas.

Akár rövid, akár hosszú, mindenképpen sikeres 
A Viega Advantix Vario az első, tetszőlegesen rövidíthető 
zuhanylefolyó. Milliméterpontosan a kívánt méretre vág-
ható és rugalmasan a falhoz vagy a helyiségben szaba-
don, egyenes vonalban vagy sarok formában beépít-
hető. Ennek köszönhetően a Viega Advantix Vario nem 
csak az összes építési követelménynek tud megfelelni. 
Lehetővé teszi a fürdőszoba kompromisszumok nél-
küli, egyéni kialakítását is. 

Az előnyök áttekintése:
■ díjazott formatervezés
■ vonzó színváltozatok
■ határtalan kialakítási lehetőségek
■ 30-tól 280 cm-ig minden egyedi hosszméret 

kialakítható 
■ egyszerű, gyors szerelés
■ változtatható beépítési magasság
■ biztonságos tömítési koncepció
■ magasságban állítható járóléc
■ öntisztító lefolyó
■ lefolyási teljesítmény 2,4 l/s-ig 
■ átfogó tartozékkínálat
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Egyszerű, gyors szerelés
1. lépés: Vágja méretre egy fűrész és a gérvágó keret 
segítségével a lefolyó alaptestet, sorjátlanítsa le a vágási 
éleket, dugja rá és csavarozza fel a lezáróelemeket. 
2. lépés: Határozza meg az építési magasságot, vágja 
méretre a magasság-kiegyenlítő idomot, majd szerelje 
be a lefolyókészletet és a lábakat. 
3. lépés: Állítsa be a zuhanylefolyót, csatlakoztassa rá 
a lefolyóvezetéket és rögzítse a lábakat. És már kész is.

Biztonságos tömítési koncepció
A tartós és a gyakorlatnak megfelelő tömítés az épített 
zuhanyozó legfontosabb műszaki követelménye. Az 
Advantix Vario esetében a szállítási terjedelem minden, 
ehhez szükséges anyagot, pl. speciális ragasztót és 
tömítőszalagot tartalmaz.

Magasságban állítható járóléc
A járóléc magassága a szabályozható léctartóval pon-
tosan beállítható 5 és 20 mm közötti csempemagas-
ságra. Vastagabb padlóburkolatok (pl. természetes kő) 
használata esetén a járóléc egy tartozékkészlettel 15 
és 30 mm közötti magasságra állítható. 
Megbízható kapcsolat 
A sarok-, az U-alakú és a hosszú változathoz kiegészítő 
összekötő elemek állnak rendelkezésre. Az elemek 
lefolyóval érintkező részei speciális tömítésekkel vannak 
ellátva, amelyek garantálják a tartósan biztonságos 
csatlakozást.
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Extrém hosszúság, változtatható magasság
80 cm beépítési hossztól kezdve egy második zuhanyle-
folyóval megduplázható a lefolyási teljesítmény. Az egyenes 
kivitel max. 280 cm-ig, az U- és a sarokkonstrukció pedig 
max. 160 cm oldalhosszúságig készíthető el. Még a legla-
posabb beépítési állapotban is van 2,5 cm magasságkü-
lönbség a lefolyócsonk és az aljzatbeton között. Így 250 cm 
csatlakozóvezeték fektethető le szabványos lejtéssel anél-
kül, hogy meg kellene emelni a zuhanylefolyót. A lefolyási 
teljesítmény a beépítéstől függően 0,4 és 0,8 l/s között 
van lefolyóként.

Öntisztító lefolyó
A teljes víztelenítés a speciálisan megtervezett Advantix 
lefolyókészlet kis áramlási ellenállásának és nagy lefolyási 
sebességének köszönhetően érhető el. Az Advantix Vario 
zuhanylefolyó alapteste is különösen könnyen tisztítható: 
egyrészt keskeny kivitele miatt, másrészt pedig azért, 
mert a belsejéből hiányzik mindenféle szennyfogó gát, 
hiszen a járóléc a tartói nélkül is fixen áll.
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Díjazott formatervezés
A finom nemesacél járólécek harmonikusan integrá-
lódnak minden megjelenésű csempefelületbe. A csem-
pelezáró sínek használatával különböző kialakítási 
változatok valósíthatók meg. Ezért már többször is for-
matervezési díjjal tüntették ki az Advantix Vario-t.

Határtalan kialakítási lehetőségek
Akár nagyon hosszú egyenes vagy sarok-kivitelben, 
sőt U-alakban építve – a Viega Advantix Vario gondos-
kodik a szabad helyről és így rendkívüli fürdőszoba-kiala-
kítást tesz lehetővé. Az olyan új kiegészítőknek köszön-
hetően, mint az összekötő, sarok- és véglezáró elem, 
problémamentesen összehangolható a meglévő helyi 
adottságokkal.

Vonzó színváltozatok
Az összesen négy színváltozattal a Viega Advantix Vario 
harmonikusan beleillik minden fürdőszoba-környe-
zetbe. A matt és a fényes nemesacél kivitel mellett 
fekete és fehér változat is kapható – a jobb fürdőszobai 
színharmónia érdekében.



Advantix járóléc, 30 – 120 cm*
Modell 4965.30 Nemesacél matt, 4965.31 Nemesacél 
fényes, 4965.32 fekete, 4965.33 fehér

Beépítő készlet (összekötő elem)*
Modell 4965.50 Nemesacél matt, Nemesacél fényes, 
fekete, fehér

Beépítő készlet (sarokkivitel)*/**
Modell 4965.51 Nemesacél matt, Nemesacél fényes, 
fekete, fehér

Járóléc, 20 cm*
Modell 4965.60 Nemesacél matt, 4965.61 Nemesacél 
fényes, 4965.62 fekete, 4965.63 fehér

Végzáró elem
Modellszám 4965.16

Összekötő elem
Modellszám 4965.12

Összekötő elem sarokkivitelhez
Modellszám 4965.14

Advantix Vario alaptest
Modellszám 4965.10

Sorjátlanító
Modellszám 2043

Tisztító adapter
Modellszám 4965.91

Kiemelő szerszám 
Modellszám 4965.90

Viega Kft. 
1025 Budapest 
Szépvölgyi út 146.

Tel.: 1 345 04 95 
Fax: 1 345 04 96

www.viega.hu 
info@viega.huH
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 ■ A max. 30 mm magas, természetes kőből készült pad-
lóburkolatokhoz speciális tartozékkészlet rendelhető.

 ■ *  Az összes járóléc és beépítő készlet matt, fényes, 
fekete és fehér nemesacélból kapható.

 ■ ** 120 cm oldalhossztól kezdve a 20 cm-es járólécre  
is szükség van.


