
Naujiena! Viega Advantix Vario:

pirmasis dušo latakas pagal 
užsakymą.
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Viega Advantix Vario:

norimo ilgio nuo 30 iki 120 cm.

Pagaliau sėkmės istorija 

Viega Advantix Vario yra pirmasis 
norimu ilgiu trumpinamas dušo la -
takas. Be didelių išlaidų jį galima 
atpjauti norimo ilgio milimetro tiks-
lumu ir įrengti prie sienos arba laisvai 
pastatyti patalpoje. Taip galima rea-
guoti į visus statybinius reikalavimus. 
Trumpai apie pranašumus:

  paprastas ir greitas 

montavimas,

  patikima sandarinimo 

koncepcija,

 patrauklus, santūrus dizainas,

 mažesni sandėliavimo kaštai,

 reguliuojamo aukščio grotelės,

 kintamas įmontavimo aukštis,

 išsivalantis trapas,

 įvairūs priedai.
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Patrauklus, santūrus dizainas

Subtilios grotelės iš nerūdijančio plieno harmoningai 
įsilieja į kiekvieną plytelių paviršiaus vaizdą. Papil-
domi dizaino variantai gaunami naudojant poliruotas 
arba matines plytelių jungiamąsias juosteles. Už tai 
Advantix Vario buvo apdovanotas ne viena dizaino 
premija.

Mažesni sandėliavimo kaštai

Su Advantix Vario sandėlyje visada bus tinkamo ilgio 
latakas, specialūs gaminiai liko praeityje. Tik pagrin-
dinė dalis ir du grotelių variantai visiems sprendimams 
akivaizdžiai optimizuoja logistiką. Universaliajam lata-
kui sandėliuoti reikia mažai erdvės, tad sandėlyje lieka 
žymiai daugiau laisvos vietos.

Reguliuojamo aukščio grotelės

Reguliuojamu laikikliu grotelių aukštį galima tiksliai pri-
taikyti prie skirtingo plytelių aukščio nuo 5 iki 20 mm. 
Jei klojama storesnė grindų dangą, pvz., iš natūralaus 
akmens, naudojant priedų rinkinį grotelių aukštį galima 
reguliuoti 15–30 mm.

Kintantis įmontavimo aukštis

Advantix Vario įmontavimo aukštis yra 95–165 mm. 
Net ir plokščiausioje montavimo būklėje aukščio skir-
tumas tarp išleidžiamojo atvamzdžio ir pagrindo yra 
25 mm. Todėl, esant standartus atitinkančiam nuoly-
džiui, galima įrengti 2,5 m jungiamąją liniją, nekeliant 
dušo latako. Priklausomai nuo įmontavimo atvejo, 
nuotekų pralaidumas gali būti 0,4–0,8 l/s.

Išsivalantis trapas

Visiškas vandens išleidimas pasiekiamas dėl mažo 
hidraulinio pasipriešinimo ir didelio vandens ištekėji mo 
greičio per specialios konstrukcijos Advantix vandens 
nutekėjimo sistemos armatūrą. Advantix Vario dušo 
latako pagrindinė dalis valoma taip pat labai lengvai: iš 
vienos pusės dėl siauros konstrukcijos, iš kitos pusės 
dėl neesančių galimo purvo barjerų jos viduje, nes tin-
kamoms grotelėms nereikia jokių atraminių kojelių.

300–1.200 mm

95–165 mm 25 mm

Įvairūs priedai

Montavimo metu užvartų šalinimo įrankis palengvina 
pjūvio briaunų valymą. Neįmontuotas grotelių dalis, 
kurių ilgis ne trumpesnis kaip 30 cm, galima vėl nau-
doti. Tam skirti du grotelių priedų rinkiniai, kurie gali 
būti matiniai arba poliruoti. 

Su išėmimo įrankiu yra nepaprastai lengva išimti 
siauras latako groteles iš dušo latako ir jas nuvalyti. 
Jei norima išvalyti trapą ir jungiamąją liniją, tai galima 
atlikti su valymo adapteriu ir paprasta santechnine 
pompa.
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Paprastas ir greitas montavimas

1 žingsnis: latako pagrindinę dalį nupjauti su rėminiu 
pjūklu ir pagalbiniais įtaisais, nuo pjūvio vietos pašalinti 
užvartas, uždėti dangtelius ir prisukti. 2 žingsnis: nusta-
tyti statybinį aukštį, patrumpinti aukščio reguliavimo 
detales ir sumontuoti vandens nutekėjimo sistemos 
armatūrą ir reguliavimo kojeles. 3 žingsnis: išlyginti dušo 
lataką, prijungti prie išleidimo linijos ir užfiksuoti kojeles. 
Baigta.

Patikima sandarinimo koncepcija

Ilgalaikis ir praktiškas sandarinimas yra svarbiausia 
dušo be padėklo techninė detalė. Advantix Vario tie-
kimo komplekte yra visos tam reikalingos medžiagos, 
tokios kaip specialieji klijai ir sandarinimo juosta.
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Viega
Plumbing and heating systems
Viega Platz 1
DE-57439 Attendorn
Germany
Phone (+49) 2722 61-1292
Fax (+49) 2722 61-1268
www.viega.com

Representant Baltic:
Guntis Ārgalis
Tālr.: (+371) 29490606
Faks: (+371) 67405314
guntis.argalis@viega.de

Atstovas Lietuvoje:
Ramūnas Kašėta
Tel.: (+370) 652 38-555
ramunas.kaseta@viega.de


