Τα νέα της Viega

ΕΙΔΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ
ΤΕΥΧΟΣ

Πλήρη Συστήματα Θέρμανσης & Ψύξης
Δαπέδου, Τοίχου και Οροφής
Viega Fonterra

Η απαίτηση για ευχάριστη θερμική άνεση κατά τη διάρκεια
όλου του χρόνου αυξάνεται συνεχώς.
Τα συστήματα Θέρμανσης και Ψύξης Δαπέδου VIEGA Fonterra
αναπτύχθηκαν ακριβώς για αυτόν το λόγο και πληρούν όλα τα
κριτήρια για ένα ιδανικό και υγιεινό κλίμα στο χώρο που ζούμε,
αφού η μεγάλη ακτινοβολούμενη επιφάνεια που δημιουργούν
αυξάνει το πεδίο θερμικής άνεσης.
Αποτέλεσμα: Απολαμβάνει κανείς όχι μόνο ένα ιδανικό κλίμα
όλο το χρόνο, αλλά και μοναδικά πλεονεκτήματα που μας
ανεβάζουν σε ένα νέο επίπεδο ζωής

Θέρμανση Δαπέδου Ψύξη Δαπέδου

Viega Fonterra

ΤΟ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Fonterra Base
Το απόλυτο σύστημα θέρμανσης
& ψύξης δαπέδου με χρήση
διαμορφωμένων πλακών και σωλήνα
πολυβουτενίου PB Φ15x1.5mm
με φράγμα οξυγόνου.

Fonterra Side Clip
Θέρμανση & ψύξη τοίχου με σοβά
Fonterra Tacker
Το οικονομικό σύστημα με χρήση
μηχανήματος tacker και ειδικών
άγκιστρων στήριξης και με σωλήνα
ακτινοδικτυωμένου πολυαιθυλενίου
PEXc Φ17x2.0mm με φράγμα
οξυγόνου
Fonterra Side
Θέρμανση & ψύξη τοίχου
για ξηρή δόμηση.
Fonterra Reno
Ιδανικό σύστημα για ξηρή δόμηση και
ανακατασκευές, με ύψος χαμηλότερο
από 3.0cm και με σωλήνα από
πολυβουτένιο PB Φ 12x1.2mm
με φράγμα οξυγόνου.

Fonterra Top
Θέρμανση & ψύξη οροφής
για ξηρή και υγρή δόμηση
Fonterra Industry
Θέρμανση δαπέδου με τέλεια
κατανομή θερμοκρασίας, ιδανική
για βιομηχανικούς χώρους
και υψηλές αίθουσες

Fonterra Sport
Θέρμανση δαπέδου κλειστών
αθλητικών εγκαταστάσεων, ιδανική
και για ξύλινα καρφωτά δάπεδα
Fonterra Turf
Θέρμανση δαπέδου εξωτερικών
χώρων όπως γήπεδα, ράμπες
ελικοδρόμια κ.α

Fonterra Logic
Συλλέκτες inox και συστήματα
αυτοματισμών.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ !

Προσφορά

Viptool Engineering
Planungssoftware für die TGA,
Version 6.

Για εγκαταστάσεις που αναλαμβάνουν
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δωρεάν με την αγορά υλικών.
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Θέρμανσης & Ψύξης Δαπέδου, Τοίχου

Viega

τα μελη του Club VIEGA, η μελέτη
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Νέα εντοιχιζόμενα καζανάκια 8cm!

Με τις σειρές Mono Tec και Slim ολοκληρώνεται η μεγάλη
γκάμα εντοιχιζόμενων και επίτοιχων καζανακίων Viega!

Καζανάκια VIEGA

ECO PLUS

MONO TEC 8cm

MONO

Όλες σε όλα!
Μοναδικοί συνδυασμοί με τη μεγαλύτερη
γκάμα βραβευμένων προσόψεων VISIGN.
Πάνω από 60 διαφορετικές σε χρώμα, σχέδιο
και ύλη προσόψεις συνδυάζονται με όλα τα
καζανάκια Viega.
Επιλογές από τις απλές σειρές Visign for Life
και Visign for Style έως και τη βραβευμένη με
Reddot Design Award σειρά Visign for More
η οποία περιλαμβάνει και προσόψεις Touchfree
Sensitive.

Ολοκληρωμένα Συστήματα Αποχέτευσης
Το μπάνιο με γούστο!

Viega Advantix: Τα θεμέλια ενός σύγχρονου μπάνιου

Σιφώνια που καλύπτουν όλες τις εφαρμογές
σε μπάνια, ταράτσες και μπαλκόνια.
Τριγωνική βάση, ευθεία ή καμπύλη,
ιδανική για χτιστή γωνιακή ντουσιέρα.

Σχάρες ντους inox 750 – 1200mm μήκος.
Ελεύθερη επιλογή τελικής σχάρας, από
διάτρητη ανοξείδωτη έως μαύρη γυάλινη.

Παράδοση
στις αυτόματες βαλβίδες.
Από την απλή Multiplex και την Multiplex Trio με πλήρωση
από την υπερχείλιση, έως τη νέα σειρά Multiplex Trio F
όπου η πλήρωση γίνεται από την απόρροή και την κορυφαία
ηλεκτρονική αναμικτική Multiplex Trio E.
Σειρά Eleganta 1, 2 και 3
Ένα διακοσμητικό στοιχείο που δεν πρέπει να λείπει
από τους ελεύθερους στo χώρο νιπτήρες.

Σχαράκια inox massiv 5mm σε διαστάσεις
100x100mm και 150x150mm καθώς
και στρογγυλές σε Φ 120 και Φ 150mm
βραβευμένες με Reddot Design Award.

Σύστημα Ψυχρής Σύνδεσης Σωλήνων Viega
Η απόλυτη τεχνολογία
Η πολλαπλότητα εφαρμογών των Συστημάτων Ψυχρής
Σύνδεσης Σωλήνων Viega είναι σχεδόν απεριόριστη. Με
εφαρμογές σε ένα τεράστιο φάσμα το οποίο καλύπτει
εγκαταστάσεις ύδρευσης, καύσιμων αερίων, θέρμανσης,
κλιματισμού, πυρόσβεσης, πεπιεσμένου αέρα, ατμού κ.α. για
όλες τις κτιριακές και βιομηχανικές εφαρμογές και τη ναυτιλία.
Επιπλέον, όλα τα συστήματα είναι εξοπλισμένα με το μοναδικό
πιστοποιημένο κατά DVGW σύστημα ασφαλείας SC-Contur,
αποκλειστικότητα της Viega.

Profipress
Το πολύπλευρο και δοκιμασμένο επώνυμο
σύστημα εξαρτημάτων με συμπίεση για
χαλκοσωλήνες από Φ 12 έως και Φ 108mm.
Πρακτικές λύσεις σε κάθε τομέα εφαρμογής.

Sanpress Inox
Πλήρες σύστημα υψηλής ποιότητας
από ανοξείδωτο χάλυβα,
για οικιακές και βιομηχανικές εφαρμογές
με διατομές από Φ 15 έως και Φ 108mm.

Profipress Gas
Το ασφαλέστερο σύστημα για εγκαταστάσεις
καύσιμων αερίων, το μοναδικό με διατομές έως
και Φ 64mm.

Pexfit Pro
Το σύστημα πολυστρωματικού σωλήνα που
συνδυάζει ευελιξία, άνεση και ασφαλή τέλεια
εφαρμογή σε ένα μεγάλο φάσμα διατομών από Φ
14 έως και Φ 63mm.
Prestabo
Το σύστημα γαλβανισμένων εξαρτημάτων και
σωλήνων σε διατομές Φ 15 έως και Φ 108mm
για αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις.

Νέα “σπαστή” δαγκάνα
…για τα δύσκολα!

Συμβατές με όλα τα ηλεκτροϋδραϋλικά
μηχανήματα συμπίεσης της Viega,
οι νέες περιστρεφόμενες δαγκάνες
με διατομές από 12mm εως και
108mm καθιστούν πλέον εφικτή τη
συμπίεση σε στενόχωρα σημεία,
εξασφαλίζοντας μ’αυτόν τον τρόπο
μέγιστη ευελιξία ακόμη και στις πιο
δύσκολες εφαρμογές.

Ανήκεις στον τομέα υδραυλικών εφαρμογών;

Γίνε μέλος και...

μην κολλάς πουθενά!
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Παρακαλώ να με εντάξετε στη λίστα
προτεραιότητας για συμμετοχή μου σε

Σεμινάρια

μονοήμερο σεμινάριο, ώστε να αποκτήσω
το σχετικό πιστοποιητικό και να γίνω μέλος
του Club VIEGA.
Ονοματεπώνυμο

Επάγγελμα

Διεύθυνση

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΩΡΑ
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ
ERGON EQUIPMENT A.E.T.E.,

• Θέρμανση & Ψύξη Δαπέδου Viega Fonterra

Κλεισθένους 102 & Παπαφλέσσα,

• Σύστημα Ψυχρής Σύνδεσης Σωλήνων Viega

15344 Γέρακας Αττικής
για να παρακολουθήσεις σχετικό
μονοήμερο σεμινάριο και να
αποκτήσεις την Κάρτα Ειδικού
Viega που σου εξασφαλίζει

Υπογραφή

Επωφεληθείτε από τα προγράμματα επιμόρφωσης, παίρνοντας
μέρος στα σεμινάρια που οργανώνονται στις εγκαταστάσεις της
ERGON EQUIPMENT.

και ταχυδρόμησέ το στην

ή με φαξ στο 210 6049448,
Τηλ. επικοινωνίας

Viega

μεγάλα προνόμια!

• Εντοιχιζόμενα Καζανάκια Viega

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο τηλέφωνο 210 6049420
(κ. Ελένη Σακέτου) δηλώνοντας τα στοιχεία σας, για να
προγραμματιστεί η ημερομηνία με βάσει τις προτιμήσεις των
ενδιαφερομένων και να σας ανακοινωθεί το συντομότερο.

