
Viega Advantix Vario

Tot op de millimeter nauwkeurig 
inkortbaar en grenzeloos flexibel.



Viega Advantix Vario

IndIvIdualIteIt In optIma forma.
Chic design en hoogwaardige materialen zijn in moderne badkamers al lang geen bijzonderheid meer – tegenwoordig worden 
deze minstens even nauwgezet ontworpen en vormgegeven als woonkamers. Naast puur het uiterlijk en de kwaliteit speelt 
echter ook altijd de wens van individualiteit een grote rol. Met de Viega Advantix Vario-douchegoten en -wandafvoeren is het 
mogelijk deze wens heel eenvoudig werkelijkheid te laten worden.



Douchegoten en wandafvoeren op maat
De kracht van de Viega Advantix Vario-douchegoten en -wand-
afvoeren is hun individualiteit. Zonder grote moeite kunnen 
ze op de millimeter nauwkeurig worden ingekort en de douche-
goten zo nodig zelfs worden verlengd. Ook het leggen met 
een hoek, vrij in de ruimte of direct tegen de wand is geen 
probleem. Met de extreem smalle wandafvoer zijn rechte 
uitvoeringen van 30 tot 120 cm mogelijk. De douchegoot 
daarentegen kan als een recht stuk van 30 tot 280 cm en 
als hoekconstructie met een maximale beenlengte van 160 cm 
worden gelegd. Zo kan de badkamer individueel zonder 
compromissen worden vormgegeven.

Aantrekkelijke kleurvarianten
Met in totaal vier verschillende kleurvarianten worden de 
Viega Advantix Vario-modellen harmonisch opgenomen  
in elke badkamer. Naast de klassieke roestvrijstalen vari-
anten in mat en hoogglans zijn er ook varianten in zwart  
en wit verkrijgbaar. 

Bekroond design
Een echte blikvanger in elke badkamer: Het smalle roest-
vrijstalen rooster zorgt voor een naadloze overgang in elk 
tegelpatroon en met de optionele tegelafsluitrails kunnen 
nog meer designvarianten worden gemaakt. Geen wonder 

dus dat de Advantix Vario-modellen zijn onderscheiden 
met gerenommeerde designprijzen. Een niet minder chique 
indruk maakt ook de Advantix Vario-wandafvoer. Het roest-
vrijstalen rooster loopt horizontaal in de wand, waardoor 
de vloerbedekking zonder onnodige hellende stukken uniform 
tot aan de wand kan worden gelegd. Afhankelijk van uw 
smaak kunt u ook helemaal afzien van een insteekrooster.
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Viega Advantix Vario-legvarianten

altIjd uItstekend In vorm.
De Viega Advantix Vario-douchegoot en -wandafvoer bieden verschillende legvarianten voor elke denkbare inbouwsituatie. 
En ook de hoogte van de elementen kan probleemloos worden aangepast aan de omstandigheden. Zo bieden de  
Advantix Vario-modellen de grootst mogelijke flexibiliteit bij de inbouw en maximale individualiteit bij de vormgeving.

Advantix Vario-douchegoot
De Advantix Vario-douchegoot kan in drie varianten worden 
gelegd. Allereerst als gewoon een recht stuk vrij in de ruimte 
of direct langs de wand. Daarnaast is ook een installatie met 
een hoek of in een u-vorm die het gehele douchegedeelte 
omvat mogelijk. Ook in de hoogte laat de douchegoot veel 
speelruimte. Hij kan variabel tussen 95 en 165 mm worden 
ingesteld en biedt zelfs in de vlakste inbouwtoestand nog 
een hoogteverschil van 25 mm tussen afvoeraansluiting  
en ondergrond. Bij een standaard helling kunnen 2,5 m 
aansluitleidingen worden gelegd zonder dat de douche-
goot hoger hoeft te worden geplaatst. De afvoercapaciteit 
bedraagt afhankelijk van de inbouwsituatie 0,4 tot 0,8 l/s en 
kan met behulp van de verbinding van twee douchegoten 
worden verdubbeld.

De voordelen
 ■ individuele lengte van 300 tot 2800 mm
 ■ te leggen in rechte, L- of U-vorm
 ■ afvoercapaciteit tussen 0,4 en 0,8 l/s resp. max. 2,4 l/s
 ■ eenvoudige montage en beste hygiënische eigenschappen

Advantix Vario-wandafvoer
De Advantix Vario-wandafvoer kan met zijn variabele lengte 
van 300 tot 1200 mm eveneens in drie varianten worden 
geïnstalleerd. Hetzij vrij geplaatst in de wand, tegen een zij-
wand rechts of links, of precies op maat in de douchecel. 
Met zijn geringe wandinbouwdiepte van 25 mm past hij in 
elke wand en laat hij tegelijkertijd ruimte voor de verwer-
king van wand- en vloerbedekkingen tot 28 mm. De hoogte 
van de afvoer kan worden ingesteld tussen 90 en 165 mm, 
de afvoercapaciteit bedraagt tussen de 0,6 en 0,75 l/s. 
Wanneer het roestvrijstalen rooster wordt gebruikt, wordt 
de hoogte van de afvoersleuf steeds boven en onder het 
rooster verkleind van 20 tot slechts 8 mm. 

De voordelen
 ■ dankzij de geringe wandinbouwdiepte van 25 mm kan hij 
veelzijdig worden gebruikt, ook in kleine sanitaire ruimten

 ■ uniform leggen van de vloerbedekking tot aan de wand 
zonder hellende stukken

 ■ eenvoudige reiniging door basislichaam met gladde 
wanden zonder dode ruimten

 ■ gereduceerd ontwerp met insteekrooster en afdek-
plaatjes in vier kleuren
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In geval van een renovatie
Ook bij renovaties kunt u rekenen op de Advantix Vario- 
modellen. Hiervoor is er steeds een variant met zeer lage 
afvoer. Zowel bij de douchegoot als bij de wandafvoer  
bedraagt de opbouwhoogte zo slechts 70 mm. Ondanks 
de geringe hoogte blijft een voldoende waterslothoogte 
behouden om bescherming te bieden tegen onwelriekende 
geuren. De afvoercapaciteit van de douchegoot ligt bij  
0,6 l/s, maar kan worden verdubbeld door de installatie  
van een tweede douchegoot. Bij de wandafvoer ligt de  
afvoercapaciteit bij 0,5 l/s.



Viega Advantix Vario-douchegoot

de eerste 
douchegoot op maat.
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Betrouwbaar afdichtingsconcept (afb. 2)
Een duurzame en praktische afdichting is het belangrijkste 
technische detail van een inloopdouche. Bij de Advantix 
Vario-douchegoot worden alle hiervoor benodigde materi-
alen, zoals speciale lijm en afdichtingsband, meegeleverd.

Dichte verbinding
Voor een lange rechte, L- of U-variant zijn bovendien ver-
bindingsstukken beschikbaar. De koppelingen aan de goot 
zijn voorzien van een speciale afdichting die een duurzaam 
veilige aansluiting garandeert.

Eenvoudige en snelle montage in slechts drie stappen 
(afb. 1)

Stap 1: Gootbasislichaam met behulp van beugelzaag  
en zaaghulp op maat zagen, aansluitingen ontbramen,  
afsluitkappen erop zetten en vastschroeven.

Stap 2: Bouwhoogte bepalen, hoogtecompensatiestuk  
inkorten en afloopgarnituur en stelvoeten monteren.

Stap 3: Douchegoot uitlijnen, aansluiten op de afvoer-
leiding en voeten vastzetten. Klaar.

In hoogte verstelbaar rooster (afb. 3)
Met behulp van verstelbare insteekroostersteunen kan de 
roosterhoogte exact aan de tegelhoogte van 5 tot 20 mm 
worden aangepast. Als dikkere vloerbedekkingen, bijvoor-
beeld natuursteen, worden gebruikt, kan het insteekroos-
ter met behulp van een toebehorenset worden ingesteld op 
max. 33 mm.

Zelfreinigende afvoer
Een waterafvoer zonder vuilresten wordt bereikt met ge-
ringe stromingsweerstanden en hoge stroomsnelheden 
van de speciaal geconstrueerde Advantix-afvoergarnituur. 
Ook het basislichaam van de Advantix Vario-douchegoot  
is extreem gemakkelijk te reinigen: enerzijds door zijn smalle 
constructie, anderzijds door het ontbreken van vuilbarrières 
in het inwendige, want voor het insteekrooster zijn helemaal 
geen steunvoeten nodig.

Ook in de hoogte variabel: de douchegoot kan worden ingesteld 
op een opbouwhoogte tussen 95 en 165 mm.

Zeer lage opbouw: met de afvoer speciaal voor de renovatie 
bedraagt de opbouwhoogte slechts 70 mm.

1 2 3



Viega Advantix Vario-wandafvoer

schIttert met gerInge wandInbouwdIepte, 
goede hygIënIsche eIgenschappen en modern 
desIgn.



Technische details
De waterafvoer van de Advantix Vario-wandafvoer vindt 
plaats over het gehele oppervlak – een helling van 1 – 2 %  
is daarvoor voldoende. Het tijdrovend op maat zagen van 
hellingtegels is dus niet nodig. De constructie laat toe di-
rect tot aan de afvoersleuf te tegelen – zowel op de vloer 
als op de wand.

Eenvoudige en snelle montage
De montage van de Viega Advantix Vario-wandafvoer is 
identiek aan de montage van de douchegoot: snel, een-
voudig en volstrekt ongecompliceerd. Bovendien wordt 
een tegelzetterset meegeleverd, die de samenwerking  

Ook in de hoogte variabel: opbouwhoogte tussen 90 en 165 mm.

Het gootlichaam wordt met behulp van een beugelzaag 
op maat gezaagd. Vervolgens wordt de bouwhoogte 
bepaald, de afloopgarnituur gemonteerd en de wand-
afvoer uitgelijnd.

Na de afdichting van de wandafvoer wordt de  
tegelrail uitgelijnd en vastgeschroefd. 

Als laatste worden, indien gewenst, het  
insteekrooster en de afsluitplaatjes geplaatst.

Zeer lage opbouw: de speciale afvoer voor de renovatie verlaagt 
de opbouwhoogte tot 70 mm.

Extra smalle wandafvoer
De Viega Advantix Vario-wandafvoer overtuigt met zijn  
ongelofelijke flexibiliteit en zijn extreem smalle constructie. 
Hij kan individueel tussen 300 en 1200 mm worden ingekort 
en kan met een wandinbouwdiepte van net 25 mm bij nage-
noeg elke inbouwsituatie worden gebruikt. De montage 
kan worden uitgevoerd in een massieve muur, lichte bouw-
wand of voorwand. Om het afvoerprofiel in de wand te  
integreren volstaat een wandpleister van overeenkomstige 
dikte of een enkele XPS-hardschuimplaat. De wandafvoer 
kan ook in openbare ruimten worden gebruikt – hier hoeft 
slechts met een dikte van 25 mm bij de keuze van een  
geschikte beplating rekening te worden gehouden.

tussen de verschillende vaklieden gemakkelijker maakt.  
Met behulp van een montagegereedschap kan de tegelrail 
gemakkelijker worden uitgelijnd, kan de afvoersleuf exact 
op 20 mm worden ingesteld en kan een rechte afsluiting 
tot aan de rand worden getegeld. Bovendien worden een 
zaaghulp en een reinigingsborstel meegeleverd.

Betrouwbaar afdichtingsconcept
Ook bij de Advantix Vario-wandafvoer kiest Viega bij de  
afdichting voor een omvangrijke complete set. Alle beno-
digde materialen worden al meegeleverd. Daarnaast zijn 
tijdens de bouwfase de flensoppervlakken beschermd met 
een plakstrook en de afvoersleuf met een schuimstofinleg-
ger om vervuiling tijdens de inbouwfase te voorkomen.

Eenvoudige reiniging
Voor een eenvoudige en hygiënische reiniging is de  
Viega Advantix Vario-wandafvoer zo geconstrueerd dat er 
geen dode ruimten voor vuil of haren ontstaan. Met een 
reinigingsdoek of de reinigingsborstel kan het afvoerprofiel 
licht worden schoongemaakt. Het multigereedschap fun-
geert bovendien ook als insteekhulp voor een reinigings-
spiraal.
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Viega Advantix Vario-douchegoot

het assortIment.
Met de Viega Advantix Vario-douchegoot wordt al het benodigde toebehoren voor een snelle 
en schone installatie reeds meegeleverd. Voor het leggen met een hoek, voor bijzonder 
lange varianten of natuursteenvloeren met een hoogte tot 33 mm zijn bovendien speciale 
toebehorensets verkrijgbaar.

Advantix Vario-insteekrooster 
voor douchegoot, 300 – 1200 mm* 
Modellen  
4965.30 roestvrij staal mat, 
4965.31 roestvrij staal glanzend, 
4965.32 zwart, 4965.33 wit

Advantix Vario-insteekroosterset 
voor douchegoot, 200 mm*
Modellen  
4965.60 roestvrij staal mat,  
4965.61 roestvrij staal glanzend,  
4965.62 zwart, 4965.63 wit

Advantix Vario-douchegoot,  
basislichaam, 300 – 1200 mm
Model 4965.10,
renovatiemodel 4966.10

Ontbramer
Model 2043

Gereedschap voor  
demontage
Model 4965.90

Advantix Vario- 
verbindingsstuk, 90°
Model 4965.14, 
renovatiemodel 4966.14

Advantix Vario-toebeho-
renset voor natuursteen-
bekleding tot 33 mm dikte
Model 4965.80

Advantix Vario-eindafsluitstuk
Model 4965.16, 
renovatiemodel 4966.16

Advantix Vario-
verbindingsstuk
Model 4965.12

Advantix Vario-toebehorenset 
voor eindafsluit- en  
verbindingsstuk
Model 4965.50 roestvrij staal mat, 
roestvrij staal glanzend, zwart, wit

Advantix Vario-toebehoren-
set voor verbindingsstuk  
90° */**
Model 4965.51 roestvrij staal 
mat, roestvrij staal glanzend, 
zwart, wit

*  Alle insteekroosters en afmontagesets zijn verkrijgbaar in roestvrij staal mat, roestvrij staal glanzend, zwart en wit. **  Vanaf een beenmaat van 120 cm en hoger is bovendien het insteekrooster van 20 cm vereist.

Reinigingshulp
Model 4965.91
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Viega Advantix Vario-wandafvoer

het assortIment.

Advantix Vario-toebehorenset 
voor wandafvoer*
Modellen  
4967.86 roestvrij staal mat, 
4967.86 roestvrij staal glanzend, 
4967.86 zwart, 4967.86 wit

Gereedschap voor demontage
Model 4965.90

Advantix Vario-insteekrooster 
voor wandafvoer, 300 – 1200 mm*
Modellen  
4967.30 roestvrij staal mat, 
4967.31 roestvrij staal glanzend, 
4967.32 zwart, 4967.33 wit

Advantix Vario-wandafvoer,  
basislichaam, 300 – 1200 mm
Model 4967.10,
renovatiemodel 4968.10

Ontbramer
Model 2043



Viega Belgium bvba

Planet I business park 
Tollaan 101 c 
1932 Sint-Stevens-Woluwe 
BELGIUM

Telefoon +32 2 551 55 - 10 
Fax +32 2 503 14 - 33

info@viega.be 
viega.beB
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