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Kanal za prho Viega Advantix Vario je standardno do-
bavljiv v dolžini od 120 cm. Glede na potrebe se lahko 
skrajša na poljubno dolžino do najmanj 30 cm. Z upo-

rabo novega spojnega elementa, kotne spojnice in zaključ-
nega elementa se odpira nešteto dodatnih možnosti. Kraki 
vseh komponent so dolgi 20 cm, na kanal pa se spajajo z 
enostavnim pritiskanjem in pritrjevanjem ustreznih vijakov.

Dolgi, kratki, kotni in v obliki črke »U«
Pri enostranski uporabi zaključni element podaljšuje ka-
nal za prho Advantix Vario na dolžino 1,40 m. Pri montaži 
z obeh strani dolžina znaša 1,60 m. Če so potrebni še daljši 
kanali, se uporabi spojni element. S kombiniranjem dveh 
kanalov Vario dobimo dolžino 2,40 m. Z dodatno montažo 
enega para spojnih elementov je možna skupna dolžina kar 
2,80 m. Pri tem se učinek odvoda podvoji na kar 0,8–1,6 l/s. 

PRŠNI KANAL
ADVANTIX VARIO 
OD SEDAJ ŠE BOLJ FLEKSIBILEN

Kanal za prho Advantix Vario 
proizvajalca Viega je izjemno 
ozek, izpopolnjenega dizajna z 
možnostjo skrajšanja na poljubno 
dolžino. Že dve leti od vstopa na 
tržišče je poosebljanje do sedaj 
nedosegljive fleksibilnosti. Trije 
novi elementi sedaj dopolnjujejo 
program in nudijo dodatne 
možnosti oblikovanja. Na voljo 
so pršni kanali dolžine do 2,8 m, 
pa tudi kotne ali »U« oblike, in to 
brez potrebe po naročanju dragih 
posebnih izvedb po meri. Novi 
odtenki barv nasadnega elementa 
in zaključni element omogočajo 
popolno skladno integracijo v 
videz talne obloge.
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Izdelava po meri brez posebnega naročanja – v kotni izvedbi ali 
dolžine do 2,80 m: novi spojni elementi razširijo paleto proizvodov 

Advantix Vario podjetja Viega in omogočajo estetsko privlačne 
rešitve odvoda z veliko svobodo pri oblikovanju.

Pri medsebojnem kombiniranju dveh kanalov za 
prho iz programa Advantix Vario je vsak od njiju 

opremljen z lastnim samočistilnim odvodom. Učinek 
odvoda se pri tem poveča na 0,8 do 1,6 l/s.

Razlog za to je, da je vsak kanal Advantix Vario opremljen z 
lastnim samočistilnim odvodom.

S pomočjo istega spojnega elementa lahko vgradimo zelo 
kratke kanale z izjemno velikim učinkom odvoda, dolžine 
80 cm. To predstavlja izvrstno rešitev ravno za kopalnice, 
kjer voda škropi na vse strani. Velik učinek odvoda se tudi 
tukaj doseže s pomočjo dveh kanalov Vario, ki se v ta namen 
skrajšata na 30 cm.

Za kotne ali »U« kanale za prhe je Viega razširila proizvodni 
program z uvajanjem pravokotnega spojnega elementa. Da 
v primeru uporabe več kot enega kanala Vario ne bi ogrozili 
potrebnega učinka odvoda, mora biti zaključni zbirni vod 
dovolj velik (DN 70).

Rešetke in zaključni elementi v novih barvah
Za optimalno dizajnersko vklapljanje sistema Advantix Va-
rio v talno oblogo je podjetje Viega razširilo paleto barv 
tudi za rešetke in zaključne elemente. Poleg znanih izvedb 
iz nerjavečega jekla matirane ali sijajne izvedbe so zdaj na 
voljo še črna oziroma bela barva. Zaključni profili za kera-
mične ploščice v enakih barvah se lahko naročijo pri podje-
tju Schlüter.

Pri vseh izvedbah smo ohranili načelo enostavne in hitre 
montaže, varen koncept tesnjenja in variabilno vgrajeno vi-
šino vseh proizvodov iz programa Advantix Vario.  

Nova paleta barv za 
rešetke in zaključne 

elemente kanala za prho 
Advantix Vario: bela 

in črna se pridružujeta 
znanim izvedbam iz 

matiranega in sijajnega 
nerjavečega jekla

Kanal za prho Advantix 
Vario: kombinacija dizajna in 

funkcionalnosti, dolžine do 2,80 m, je 
naredil dober vtis na žirijo za podelitev 

nagrad German Design Award 2013.
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