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Viega Advantix Vario:
první sprchový žlábek na míru.
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Viega Advantix Vario.
Na milimetr přesné zkrácení.
Neomezená flexibilita.

Na krátké nebo dlouhé úspěchy 
Viega Advantix Vario je první sprchový žlábek, který 
lze libovolně zkracovat. Na milimetr přesně ho lze bez 
velké námahy zkrátit na požadovanou míru a flexibilně 
instalovat – ke stěně nebo volně do prostoru, přímo 
nebo do rohu. Viega Advantix Vario tak neuspokojí jen 
všechny stavební požadavky. Umožní také individuální 
uspořádání koupelny bez kompromisů. 

Přehled výhod:
■ oceněný design
■ atraktivní barevné varianty
■ neomezené možnosti uspořádání
■ nahrazuje všechny speciální délky 
■ od 30 do 280 cm
■ snadná, rychlá montáž
■ variabilní vestavná výška
■ bezpečný koncept izolace
■ výškově nastavitelný rošt
■ samočisticí odtok
■ odtokový výkon až 2,4 l/s 
■ rozsáhlé příslušenství
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Snadná, rychlá montáž
Krok 1: Pomocí obloukové pily a pomůcky pro uříznutí 
zkrátíte základní těleso žlábku, z řezných míst odstraníte 
otřepy, nasadíte a přišroubujete závěrné krytky. 
Krok 2: Změříte stavební výšku, zkrátíte adaptér pro 
výškové vyrovnání a namontujete odtokovou soupravu 
a montážní podpěry. 
Krok 3: Sprchový žlábek vyrovnáte, připojíte odpadní 
vedení a zafixujete podpěry. Hotovo.

Bezpečný koncept izolace
Nejdůležitějším technickým detailem sprchy v jedné 
úrovni s podlahou je trvalá a praktická izolace. Spolu se 
žlábkem Advantix Vario se dodává i veškerý potřebný 
materiál, jako speciální lepidlo a těsnicí páska.

Výškově nastavitelný rošt
Pomocí nastavitelného držáku můstku lze výšku roštu 
přesně přizpůsobit výšce dlaždic od 5 do 20 mm. Pokud 
se použijí silnější podlahové krytiny (např. přírodní kámen), 
může se můstkový rošt pomocí sady příslušenství nasta-
vit na 15 až 30 mm.

Bezpečné spojení 
Pro variantu rohovou, podélnou nebo do tvaru U jsou 
k dispozici přídavné spojovací kusy. Jejich styčné plochy 
se žlábkem jsou opatřeny speciálními těsněními, která 
zaručují trvale bezpečné připojení.
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Extrémní délka, variabilní výška
Od montážní délky 80 cm se odtokový výkon může 
pomocí druhého sprchového žlábku zdvojnásobit. Přímá 
provedení jsou možná až do délky 280 cm, konstrukce do 
tvaru U a rohové konstrukce mohou mít délku ramen až 
160 cm. I při nejplošší vestavbě činí výškový rozdíl odto-
kového hrdla a podkladu stále ještě 2,5 cm. Připojovací 
vedení tak lze pokládat s normovaným sklonem 250 cm, 
aniž by se sprchový žlábek musel nazvedávat. Odtokový 
výkon je podle dané montážní situace v rozmezí 0,4 až 
0,8 l/s na jeden odtok.

Samočisticí odtok
Odvodnění beze zbytků je dosaženo malými průtokovými 
odpory a vysokou průtokovou rychlostí speciálně kon-
struované odtokové soupravy Advantix. I základní těleso 
sprchového žlábku Advantix Vario lze mimořádně snadno 
čistit: za prvé díky jeho úzkému tvaru a za druhé proto, že 
uvnitř nejsou žádné překážky pro nečistoty, protože vhodný 
můstkový rošt může být zcela bez podpěrných noh.
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Oceněný design
Tenké můstkové rošty z ušlechtilé oceli se harmonicky 
začlení do každého designu dlažby. Další designové 
variace vzniknou použitím zakončovacích obkládacích 
lišt. Advantix Vario byl za to již vyznamenán několika 
cenami za design.

Neomezené možnosti uspořádání
Ať již obzvláště dlouhými přímými liniemi, či konstruk-
cemi do rohu nebo do tvaru písmene U – Viega Advantix 
Vario vždy poskytuje skutečnou svobodu a umožňuje 
tak mimořádné řešení koupelny. Díky novým artiklům 
– spojovacím a rohovým kusům a uzavíracím koncovým 
tvarovkám jej lze bez problémů přizpůsobit příslušným 
prostorám.

Atraktivní barevné varianty
Díky čtyřem barevným variantám se Viega Advantix 
Vario harmonicky integruje do každého koupelnového 
celku. Kromě provedení v matné a lesklé ušlechtilé 
oceli jsou nyní k dostání i varianty černé a bílé – pro 
ještě větší harmonii barev v koupelně.



Můstkový rošt Advantix, 30 – 120 cm*
modely 4965.30 ušlechtilá ocel matná, 4965.31 
ušlechtilá ocel lesklá, 4965.32 černá, 4965.33 bílá

Drobné montážní příslušenství  
spojovací kus* 
model 4965.50 ušlechtilá ocel matná,  
ušlechtilá ocel lesklá, černá, bílá

Drobné montážní příslušenství roh*/**
model 4965.51 ušlechtilá ocel matná,  
ušlechtilá ocel lesklá, černá, bílá

Můstkový rošt 20 cm*
modely 4965.60 ušlechtilá ocel matná, 4965.61 
ušlechtilá ocel lesklá, 4965.62 černá, 4965.63 bílá

Uzavírací koncová tvarovka
model 4965.16

Spojovací kus
model 4965.12

Spojovací kus rohový
model 4965.14

Základní těleso Advantix Vario
model 4965.10

Odstraňovač otřepů
model 2043

Adaptér pro čištění
model 4965.91

Nástroj pro vyjímání 
model 4965.90

Viega s.r.o. 
J. Korty 12 
710 00 Slezská Ostrava 
Česká republika

Tel.: 00420-595 054 933 
Fax: 00420-595 054 933

info@viega.cz 
www.viega.czC
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 ■ Pro podlahy z přírodního kamene do výšky 30 mm 
lze objednat speciální soupravu příslušenství.

 ■ *  Všechny můstkové rošty a drobné montážní  
příslušenství jsou k dostání v matné nebo lesklé 
ušlechtilé oceli, černé nebo bílé.

 ■ ** Od délky ramena více než 120 cm je navíc zapo-
třebí můstkový rošt 20 cm.


