
Sifon za umivalnike Viega 
Za veèji prihranek 
prostora pod umivalnikom
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Èišèenje brez razstavljanja cevi 
sifona in razlivanja vode po omarici

Nov sifon Viega ima poleg prihranka 
prostora v predalu oziroma omarici še 
eno izjemno lastnost, omogoèa 
enostavno èišèenje brez razstavljanja 
in uporabe orodja. Pri tem modelu, 
spodnji del sifona vsebuje posebno 
demontažno skodelico, ki se jo 
enostavno spoji na »klik« sistem, 
razstavi pa se jo z enostavno 
sprostitvijo dveh zatièev. Vodo se 
enostavno zlije iz skodelice, brez 
razlivanja vode po notranjosti omarice.

IDEALNA REŠITEV ZA KOPALNIŠKO POHIŠTVO 
Klasièen cevni sifon zavzame veliko prostora v kopalniškem pohištvu, a z novim modelom sifona se prihrani veè 
prostora, za vgradnjo pa ne potrebujete dodatnih podometnih delov - zagotovljen mora biti le priklop na kanalizacijo. 
Montažni postopek je hiter in povsem enostaven. 

Vgradne lastnosti sifona zagotavljajo primernost za uporabo v adaptacijah, izpolnjujejo pogoje za dostop brez ovir, 
njegova uporaba pa najbolj izstopa v umivalniški omarici, kjer je pomemben najveèji možen izkoristek prostora - 
BREZ NEPOTREBNEGA IZREZOVANJA PREDALOV.

Prednosti sifona Viega:
Ÿ Minimalna velikost za veè prostora pod umivalnikom

Ÿ Globina sifona 57 mm

Ÿ Optimiziran odtoèni lok s poveèano odtoèno zmogljivostjo

Ÿ Ekonomièno skladišèenje zalog zaradi prilagodljivih prikljuèkov 

odtoènega voda v dimenziji DN32 in DN 40

Ÿ Tesnila na sifonu so tovarniško namešèena vbrizgana po tehnologiji 2K

Ÿ Nove pritrdilne matice omogoèajo enostavno namestitev

Ÿ Nizka višina sifona: samo 86 mm med spodnjim robom skodelice in 

sredino odtoènega prikljuèka

Ÿ Posebej primeren za kopalniško pohištvo in kopalnice brez ovir

Ÿ Poenostavljen postopek èišèenja brez orodja

Opomba: Namestitev ustreznega umivalnika brez omarice ustvari prostor za dostop brez ovir. Za 
popoln dostop do umivalnika brez ovir (primerno za dostop invalidnih oseb) je na voljo nov sifon 
Viega.
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Ar. 804 688 (model 5634.15)
višina med prikljuèki najveè 333 mm višina med prikljuèki najmanj 38 mm
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Štern d.o.o.
01/256 98 00
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