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Descrição do grupo de produtos

Componentes para o acionamento de descarga de sanita e urinol. É possível a conversão de tipos de
acionamento mecânicos para variantes de modelo eletrónicas.

NotaNota
Nas variantes em vidro das placas de acionamento para WC e urinol da Viega é utilizado exclusivamente vidro
temperado. Os autoclismos de encastrar 3H e 3L podem ser combinados com as placas de acionamento
para sanita para Prevista. Para as nossos placas de acionamento de exposição (amostras não funcionais),
consulte o grupo de produtos placas de acionamento de exposição e no website da Viega.

Configurador placas de acionamentoConfigurador placas de acionamento
Aplicação web para determinação simples e rápida e visualização da placa de acionamento adequada para a
conceção da casa de banho.

Salvo alterações e incorreções!Salvo alterações e incorreções!
As atuais medidas Z e de instalação, bem como mais informações técnicas podem ser consultadas no site da
Viega e verificados antes da compra, durante o planeamento, construção e utilização. Nossos produtos são
continuamente otimizados.

Esta descrição do produto contém informações importantes sobre a seleção do produto e do sistema,
instalação e comissionamento, bem como sobre o uso pretendido e, se necessário, sobre as medidas de
manutenção. Estas informações sobre produtos, suas propriedades e técnicas de aplicação são baseadas
nos padrões atualmente aplicáveis na Europa (por exemplo, EN) e / ou na Alemanha (por exemplo, DIN /
DVGW). Algumas passagens no texto podem referir-se a regulamentos técnicos na Europa / Alemanha. Elas
devem ser aplicadas como recomendações para outros países, a menos que haja requisitos nacionais
correspondentes. As leis, padrões, regulamentos, normas e outros regulamentos técnicos relevantes
nacionais têm prioridade sobre as diretivas alemãs / europeias desta descrição do produto: As informações
apresentadas aqui não são vinculativas para outros países e áreas e devem ser entendidas como suporte.
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Viega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing
directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael
Klenz, Sebastian Lelgemann)

The Submittal Package contains non-binding information that is being provided to you. All contents in the
Submittal Package have been compiled with the greatest possible care and attention. Despite this, we are
unable to guarantee that the information is up to date, accurate and complete. Placing an order does not
automatically render the Submittal Package part of the contract.
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