
PrevistaDry

Montaj îngropat / tehnica în 
spatele peretelui 
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Sistemedeinstalatînspatelepereteluipentruprofilede
construcțieînșantierpentruconstrucțiicomercialesau
individualecuelemente„pregătitdeinstalare”aobiectelor
sanitare.

ElementePrevistaDry
 ■ Cadru de oțel, robust acoperit cu pulberi
 ■ Fixarea în cadre metalice sau de lemn, direct pe perete prin 2 
dibluri sau șină de montaj

 ■ Construcție ajustabilă continuu a adîncimii de la 150 la 
200  mm

 ■ Suportul de pardoseală compatibil cu profile „C” de 50  mm 
și 75  mm

 ■ Izolare fonică a cadrului  pentru a se potrivi cu toate coturile 
cu talpă Viega

 ■ Elementele sunt compatibile cu sitemul de șine 
  Prevista  Dry  Plus
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Prevista Dry  S1

Elemente  pentru vasul WC 358
Suport de sprijin 364
Elemente  pentru lavoar 364
Elemente  pentru pisoare 372
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CUPRINS

Codul-GTIN(GlobalTradeItemNumber,înlocuieșteEAN) 
Codul GTIN se compune din codul producătorului 4015211 și 
numărul de articol (format din 6 cifre) - în acest exemplu 
 305  611. Dacă se înlocuiesc ultimele 6 cifre cu numărul de 
articol se obţine codul GTIN al produsului.
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PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
curacorddebideuaWC-ului,ceramicaajustabilăpeînălțime
1120mm
 - opţionale adiţionale disponibile:   Prevista  Dry- set de suport   pentru ceramica de WC cu suprafață 
mică de localizare (< 17cm)  model  8570.37

 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, integrat în   Prevista  Dry  Plus, înălţime 
variabilă  pentru vasul ceramic, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, accesibil
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), cisternă îngropată 3H, clapetă  pentru fluxul de spălare, 
conductă goală  pentru racordul de tip bideu, racord  pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare 
extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, conector  pentru apă R½ la spate și deasupra, cot 
 pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
gamă volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
notă
Plăcuțe de acționare și accesorii: Grupa de produse plăcuțe de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8521

H B IA AS articol  
1120 500 330–390 1/15 771997   

H =  înălţime
B =  lăţime
IA =  înălţime ajustabilă

ELEMENTE  PENTRU VASUL WC

PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
curacorddebideuaWC-ului
1120mm
 - opţionale adiţionale disponibile:   Prevista  Dry- set de suport   pentru ceramica de WC cu suprafață 
mică de localizare (< 17cm)  model  8570.37

 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, integrat în   Prevista  Dry  Plus, tehnică 
de spălare cu 2 cantităţi, accesibil
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), cisternă îngropată 3H, clapetă  pentru fluxul de spălare, 
conductă goală  pentru racordul de tip bideu, racord  pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare 
extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, conector  pentru apă R½ la spate și deasupra, cot 
 pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
gamă volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
notă
Plăcuțe de acționare și accesorii: Grupa de produse plăcuțe de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8522

H B AS articol  
1120 500 1/15 771980   

H =  înălţime
B =  lăţime
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Prevista Dry  S1
PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
curacorddebideuaWC-ului
980mm
 - opţionale adiţionale disponibile:   Prevista  Dry- set de suport   pentru ceramica de WC cu suprafață 
mică de localizare (< 17cm)  model  8570.37

 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, integrat în   Prevista  Dry  Plus, tehnică 
de spălare cu 2 cantităţi, accesibil
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), cisternă îngropată 3H, clapetă  pentru fluxul de spălare, 
conductă goală  pentru racordul de tip bideu, racord  pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare 
extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, conector  pentru apă R½ la spate și deasupra, cot 
 pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
gamă volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
notă
Plăcuțe de acționare și accesorii: Grupa de produse plăcuțe de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8530

H B AS articol  
980 500 1/15 772000   

H =  înălţime
B =  lăţime

PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
curacorddebideuaWC-ului
820mm
 - opţionale adiţionale disponibile:   Prevista  Dry- set de suport   pentru ceramica de WC cu suprafață 
mică de localizare (< 17cm)  model  8570.37

 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, integrat în   Prevista  Dry  Plus, tehnică 
de spălare cu 2 cantităţi, acţionare din faţă și de sus, accesibil
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), cisternă îngropată 3L, conductă goală  pentru racordul de tip 
bideu, racord  pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea 
înălțimii, conexiune  pentru apă R½, cot  pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP, 
adaptor excentric DN90/100 din PP
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
gamă volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
notă
Plăcuțe de acționare și accesorii: Grupa de produse plăcuțe de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8533

H B AS articol  
820 500 1/15 772017   

H =  înălţime
B =  lăţime
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PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
înălțimeaceramiciireglabilăindividuallaatingereaunuibutondecătreutilizator
1120mm
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - se utilizează doar cu plăcuță de acoperire la WC  pentru  Prevista  model  8570.39
 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, integrat în   Prevista  Dry  Plus, înălțimea 
ceramicii reglabilă individual la atingerea unui buton de către utilizator, tehnică de spălare cu 2 
cantităţi, accesibil

 - fără: placă de acoperire
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), cisternă îngropată 3H, clapetă  pentru fluxul de spălare, racord 
 pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, 
conector  pentru apă R½ la spate și deasupra, cotul de racordare a WC-ului DN90 (flexibil) din PE, 
piesă excentrică DN90/100 din PE
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
gamă volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
notă
Plăcuțe de acționare și accesorii: Grupa de produse plăcuțe de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8521.32

H B GIA AS articol  
1120 500 310–390 1/4 772024   

H =  înălţime
B =  lăţime
GIA =  gamă individuală de ajustare

PlăcuțădeacoperirelaWCpentruPrevista
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry- element  pentru vasul WC  înălțimea ceramicii reglabilă individual la 
atingerea unui buton de către utilizator  model  8521.32

 - sticlă
componente
Cu buton de acţionare  pentru ajustarea individuală a înălţimii vasului WC, racord  pentru vasul WC
model8570.39

L B g versiune AS articol  
560 490 6 alb trafic 1 775841   

B =  lăţime

AS articol  
 1 785895   

Arcdepresiune
>28kg
 -  pentru ceramică peste 28  kg
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry- ele-
ment  pentru vasul WC  înălțimea 
ceramicii reglabilă individual la 
atingerea unui buton de către 
utilizator  model  8521.32

 - oţel
 - acţionare hidraulică
model8580.6
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Prevista Dry  S1
PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
înălțimeaceramiciiulteriorajustabilădecătreinstalator
1120mm
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, integrat în   Prevista  Dry  Plus, tehnică 
de spălare cu 2 cantităţi, accesibil

 - fără: placă de acoperire
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), cisternă îngropată 3H, clapetă  pentru fluxul de spălare, racord 
 pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, 
conector  pentru apă R½ la spate și deasupra, cot  pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) 
din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
gamă volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
notă
Plăcuțe de acționare și accesorii: Grupa de produse plăcuțe de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8522.31

H B IRD AS articol  
1120 500 330–390 1/12 772031   

H =  înălţime
B =  lăţime
IRD =  interval de reglare după instalare

Placădeacoperire
 -  pentru  pentru elemente de WC cu reglarea ulterioară a înălțimii
 - inox
notă
Pentru utilizarea elementelor de vas WC care au înălţimea reglabilă după montaj!
model8040.21

L B g versiune AS articol  
460 390 2,5 inox periat 1 703387   

B =  lăţime
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PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
vasWCstativsaupentrucopii
1120mm
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, integrat în   Prevista  Dry  Plus, tehnică 
de spălare cu 2 cantităţi, accesibil
componente
Cisternă îngropată 3H, clapetă  pentru fluxul de spălare, racord  pentru ţeava de spălare cu mufă de 
racordare 45x230  mm, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, 
conector  pentru apă R½ la spate și deasupra
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
gamă volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
notă
Plăcuțe de acționare și accesorii: Grupa de produse plăcuțe de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8522.33

H B AS articol  
1120 500 1/12 772048   

H =  înălţime
B =  lăţime

PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
!
1120x490mm
 - nu se potrivește  pentru   Prevista  Dry  Plus
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: set de fixare  model  8180.73
 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, tehnică de spălare cu 2 cantităţi
componente
Cadru acoperit cu pulberi  (30x30), cisternă îngropată 3H, racord  pentru vasul WC, materiale de 
fixare, conector  pentru apă R½ la spate, cot  pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP, 
adaptor excentric DN90/100 din PP
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
gamă volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
notă
Plăcuțe de acționare și accesorii: Grupa de produse plăcuțe de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8524

H B AS articol  
1120 490 1/15 771973   

H =  înălţime
B =  lăţime
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Prevista Dry  S1
PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
VisignforStyle20
1120mm
 - echipat cu set de fixare  model  8180.73, plăcuță de acționare WC  pentru  Prevista  
 Visign  for  Style  20 articol 773 779

 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, 
accesibil
componente
Cadru acoperit cu pulberi  (30x30), cisternă îngropată 3H, racord  pentru vasul WC, materiale de 
fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, conector  pentru apă R½ la spate, 
cot  pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP, adaptor excentric DN90/100 din PP
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
gamă volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
notă
Plăcuțe de acționare și accesorii: Grupa de produse plăcuțe de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8524.13

H B AS articol  
1120 490 1 792855   

H =  înălţime
B =  lăţime

PrevistaDry-ElementpentruvasulWC
cufixarelaterală
1120mm
 - opţionale adiţionale disponibile:   Prevista  Dry- set de suport   pentru ceramica de WC cu suprafață 
mică de localizare (< 17cm)  model  8570.37

 - oțel PE
 - compatibil cu toate plăcuțele de acționare  pentru  Prevista, tehnică de spălare cu 2 cantităţi, 
accesibil
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), cisternă îngropată 3H, clapetă  pentru fluxul de spălare, racord 
 pentru vasul WC, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, 
conector  pentru apă R½ la spate, cot  pentru vasul WC DN90 (ajustabil pe adâncime) din PP, 
adaptor excentric DN90/100 din PP
datetehnice
volum mic de spălare setat din fabrică aprox. 3 l
gamă volum mic de spălare aprox. 2–4l
volumul mare de spălare setat din fabrică aprox. 6 l
volum mare de spălare aprox 3,5–7,5l
notă
Plăcuțe de acționare și accesorii: Grupa de produse plăcuțe de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8521.34

H B AS articol  
1120 500 1/5 772055   

H =  înălţime
B =  lăţime
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H AS articol  
820–1300 1 785901   

H =  înălţime gamă

PrevistaDry-Suportdesprijin
 -  pentru interval >500  mm, fixat pe 
perete

 - oţel protejat cu vopsea
componente
Picioare extensibile și blocabile 
 pentru reglarea înălțimii, materiale 
de fixare
model8570.48

SUPORT DE SPRIJIN

PrevistaDry-Elementpentrulavoar
1120mm,îmbinareajustabilăpeînălțime
 -  pentru lavoar cu orificiu  pentru baterie
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oţel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, conexiuni reglabile în 
înălțime prin eliberare rapidă (suport cu bandă de măsurare  pentru aliniere), materiale de fixare, 
picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu 
niplu de cauciuc DN50/30
model8535

H B AS articol  
1120 500 1/10 776183   

H =  înălţime
B =  lăţime

ELEMENTE  PENTRU LAVOAR



365

Prevista Dry  S1
PrevistaDry-Elementpentrulavoar
îmbinarefixată
1120mm
 -  pentru lavoar cu orificiu  pentru baterie
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oţel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), conector fixat pe traversă, cot de evacuare scurtabil DN40/50 
cu niplu de cauciuc DN50/30, materiale de fixare  pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, 
șuruburi auto-filetante  pentru fixare pe profile, orificiu  Ø  11  mm  pentru fixarea în construcţii cu 
rame din lemn, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii
model8538

H B AS articol  
1120 500 1 789329   

H =  înălţime
B =  lăţime

PrevistaDry-Elementpentrulavoar
820–980mm
 -  pentru lavoar cu orificiu  pentru baterie
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oţel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
 - fără: bandă de măsură
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, conexiuni cu eliberare 
rapidă reglabile pe înălțime, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea 
înălțimii, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30
model8535.31

H B AS articol  
820–980 500 1/10 776190   

H =  înălţime gamă
B =  lăţime
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PrevistaDry-Elementpentrulavoar
cucutiedeconexiunecumontajîngropat
1120mm
 -  pentru lavoar cu orificiu  pentru baterie
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oţel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, cutie de legătură 
îngropată cu înălțime reglabilă prin eliberare rapidă (suport cu bandă de măsurare  pentru aliniere), 
materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii
componentelecutieideconexiunecumontajîngropat
Sifon cu înălţime ajustabilă, garnitură din cauciuc DN  40/30, 2 treceri prin perete, 2 robineţi colţari 
cu  filet G½ –G⅜, 2 racorduri filetate drepte cu îmbinare prin compresie  pentru ţevi din cupru 
Ø  10  mm, 2 ţevi de racordare cromate d10, cot de scurgere din alamă cromată 300  mm, capac din 
plastic cromat  pentru cutia de racordare cu montaj îngropat, materiale de fixare
model8535.33

H B AS articol  
1120 500 1/12 776206   

H =  înălţime
B =  lăţime

PrevistaDry-Elementpentrulavoar
înălțimeaceramiciireglabilăindividuallaatingereaunuibutondecătreutilizator
1120mm
 -  pentru  pentru lavoare cu amestecător montat pe lavoar, lavoar cu orificiu  pentru baterie
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - se utilizează doar cu placa de acoperire a chiuvetei  model  8570.45
 - oţel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus, accesibil
 - fără: placă de acoperire
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), arc de presiune, furtunuri flexibile de racordare, cutie de 
conexiune cu montaj îngropat cu sifon regalbil pe înălţime, garnitură din cauciuc DN  40/30, 2 
treceri prin perete, soclu ascuns  pentru asigurarea butonului de ajustare individuale a înălțimii 
lavoarului, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, 2 robineţi 
colţari cu  filet G½ –G⅜
notă
Poate fi folosit  pentru un element ceramic de 15–21  kg, inclusiv armătura!
model8535.32

H B interval individual de reglare AS articol  
1120 500 200 1/5 776213   

H =  înălţime
B =  lăţime
interval individual de reglare =  interval individual de reglare
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Prevista Dry  S1
Placadeacoperireachiuvetei
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry- element  pentru lavoar  înălțimea ceramicii reglabilă individual la 
atingerea unui buton de către utilizator  model  8535.32

 - sticlă
componente
Buton cu rozetă  pentru ajustarea înălţimii lavoarului, cutie de legătură cu plăcuță de acoperire 
cromată, fitinguri prin compresie și țeavă de racord, cot de evacuare de 300  mm cromat, materiale 
de fixare
model8570.45

L B g versiune AS articol  
780 720 6 sticlă alb trafic 1 785536   

B =  lăţime

Cotdescurgerela90°
 - alamă cromată
notă
Aplicaţii  pentru lavoare cu spaţiu de 130+-150  mm între partea de mijloc de fixare și scurgerea de 
jos!
model8064.90

G L AS articol  
1¼ 300 1 743208   

PrevistaDry-Elementpentrulavoar
accesibil
1120mm
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oţel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, conexiuni reglabile în 
înălțime prin eliberare rapidă (suport cu bandă de măsurare  pentru aliniere), suport universal  pentru 
sifoane cu montaj îngropat, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea 
înălțimii
notă
Suport universal  pentru sifoane cu montaj îngropat  pentru: sifoane cu placă de mascare cromată 
( model  5633.1), sifoane cu placă de mascare albă ( model  5633.2)!
model8536

H B AS articol  
1120 500 1/10 776046   

H =  înălţime
B =  lăţime
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PrevistaDry-Elementpentrulavoar
accesibil
820–980mm
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oţel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, conexiuni cu eliberare 
rapidă reglabile pe înălțime, suport universal  pentru sifoane cu montaj îngropat, materiale de fixare, 
picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii
notă
Suport universal  pentru sifoane cu montaj îngropat  pentru: sifoane cu placă de mascare cromată 
( model  5633.1), sifoane cu placă de mascare albă ( model  5633.2)!
model8536.31

H B AS articol  
820–980 500 1/10 776251   

H =  înălţime gamă
B =  lăţime

PrevistaDry-Elementpentrulavoar
apometruîngropatEAStipISTA
1120mm
 -  pentru lavoar cu orificiu  pentru baterie
 -  pentru montajul partiţiei vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oţel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), casete  pentru contoare de apă cu montaj îngropat EAS tip 
ISTA cu  filet G2KOAX,  pentru instalarea capsulelor contoarelor de apă ISTA tip istameter 
QN 1,5  m³/h și QN 2,5  m³/h, 2 apometre premontate cu robineţi ¾, casetă  pentru contorul de apă 
cu  filet G2KOAX în izolaţie, atât intrarea cât și ieșirea ( pentru distribuţia orizontală) cu filet Rp¾, 
racord cu filet interior ½  pentru amestecătoare, 2 capace de protecţie și mufe de testare, înălțimea 
ceramicii ajustabil și metru  pentru măsurare (ocupant cu bandă metrică  pentru aliniere), cot de 
evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30, materiale de fixare  pentru element (de 
pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante  pentru fixare pe profile, orificiu  Ø  11  mm 
 pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea 
înălțimii
model8537

H B AS articol  
1120 500 1/11 776268   

H =  înălţime
B =  lăţime
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Prevista Dry  S1
PrevistaDry-Elementpentrulavoar
apometruîngropatEATtipAllmess
1120mm
 -  pentru lavoar cu orificiu  pentru baterie
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oţel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), casete  pentru contoare de apă cu montaj îngropat EAS tip 
Almess,  pentru instalarea capsulelor contoarelor de apă Allmess tip MES 3K și MES 3W, 
fono-izolaţie  pentru cotul cu talpă Sanpress, 2 coturi cu talpă cu filet interior ½ premontate, 2 T-uri 
cu filet interior de ¾ în spatele debitmetrelor  pentru ditribuţia pe etaj, 2 robineţi de curgere liberă 
DN20 din bronz cu adaptori ¾, 2 corpuri de apometre, 2 capace de protecţie și mufe de testare, 
înălțimea ceramicii ajustabil și metru  pentru măsurare (ocupant cu bandă metrică  pentru aliniere), 
cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30, materiale de fixare  pentru 
element (de pardoseală) și blocul ceramic, șuruburi auto-filetante  pentru fixare pe profile, orificiu 
 Ø  11  mm  pentru fixarea în construcţii cu rame din lemn, picioare extensibile și blocabile  pentru 
reglarea înălțimii
model8537.31

H B AS articol  
1120 500 1/11 776275   

H =  înălţime
B =  lăţime

PrevistaDry-Elementpentrulavoar
pentrumontajpeperete
1300mm
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oţel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, conexiuni reglabile în 
înălțime prin eliberare rapidă (suport cu bandă de măsurare  pentru aliniere), materiale de fixare, 
picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu 
niplu de cauciuc DN50/30
model8540

H B AS articol  
1300 500 1/12 776220   

H =  înălţime
B =  lăţime



370

PrevistaDry-Elementpentrulavoar
pentrufitinguriîncastrate
1300mm
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel, lemn
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, panou încastrat  pentru 
montare în perete reglabil pe înălțime și adâncime prin eliberare rapidă (suport cu bandă de 
măsurare  pentru aliniere), materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea 
înălțimii, cot de evacuare scurtabil DN40/50 cu niplu de cauciuc DN50/30
model8540.31

H B AS articol  
1300 500 1/12 776237   

H =  înălţime
B =  lăţime

PrevistaDry-Elementpentrulavoar
accesibil,pentrumontajpeperete
1300mm
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oţel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), înălțimea de fixare a ceramicii reglabilă, panoul racordurilor 
armat, cu înălțime reglabil prin eliberare rapidă (suport cu bandă de măsurare  pentru aliniere), 
suport universal  pentru sifoane cu montaj îngropat, materiale de fixare, picioare extensibile și 
blocabile  pentru reglarea înălțimii
notă
Suport universal  pentru sifoane cu montaj îngropat  pentru: sifoane cu placă de mascare cromată 
( model  5633.1), sifoane cu placă de mascare albă ( model  5633.2)!
model8540.32

H B AS articol  
1300 500 1/12 776039   

H =  înălţime
B =  lăţime
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Prevista Dry  S1
PrevistaDry-Elementpentrulavoar
pentruchiuvete
1300mm
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel, lemn
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), plăcuța de montare reglabilă pe înălțime prin eliberare rapidă, 
panou cu fiting de racordare și suportul scurgerii ajustabil prin eliberare rapidă (suport cu bandă de 
măsurare  pentru aliniere), materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea 
înălțimii, cot de scurgere DN50
model8540.33

H B AS articol  
1300 500 1/12 776282   

H =  înălţime
B =  lăţime

PrevistaDry-Elementpentrulavoar
!
1120x490mm
 -  pentru lavoar cu orificiu  pentru baterie
 - nu se potrivește  pentru   Prevista  Dry  Plus
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat: set de fixare  model  8180.73
 - oţel
componente
Cadru acoperit cu pulberi  (30x30), conector fixat pe traversă, cot de evacuare scurtabil DN40/50 
cu niplu de cauciuc DN50/30, materiale de fixare  pentru element (de pardoseală) și blocul ceramic, 
șuruburi auto-filetante  pentru fixare pe profile, orificiu  Ø  11  mm  pentru fixarea în construcţii cu 
rame din lemn
model8539

H B AS articol  
1120 490 1/10 776541   

H =  înălţime
B =  lăţime



372

PrevistaDry-Elementpentrupisoar
conectoruniversalpentruapă
1120–1300mm
 -  pentru conector universal  pentru apă
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oţel
 - compatibil cu toate acționările de urinal  Prevista, integrat în   Prevista  Dry  Plus
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), traversă reglabilă pe înălțime prin eliberare rapidă (suport cu 
bandă de măsurare  pentru aliniere), set de instalare  pentru pisoar cu fonoizolaţie la spălare, set 
racordare pisoar, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, 
conexiune  pentru apă R½
notă
Plăcuțe de acționare și accesorii: Grupa de produse plăcuțe de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
model8560.32

H B AS articol  
1120–1300 500 1/7 776411   

H =  înălţime gamă
B =  lăţime

ELEMENTE  PENTRU PISOARE

PrevistaDry-Elementpentrupisoar
racordtelescopiclaapă
1300mm
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oţel
 - compatibil cu toate acționările de urinal  Prevista, integrat în   Prevista  Dry  Plus
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), set de instalare  pentru pisoar cu fonoizolaţie la spălare, 
garnitura de racordare la urinal din PP, traversă reglabilă pe înălțime prin eliberare rapidă (suport cu 
bandă de măsurare  pentru aliniere), materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru 
reglarea înălțimii, conexiune  pentru apă R½
datetehnice
interval individual de reglare 100  mm
notă
Intervalul de reglare se referă la conexiunea la apă!
Plăcuțe de acționare și accesorii: Grupa de produse plăcuțe de acționare  pentru WC și urinale 
 Prevista
Nu este potrivit  pentru urinale ceramice dotate cu cap de pulverizare!
model8560

H B AS articol  
1300 500 1/12 776404   

H =  înălţime
B =  lăţime
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Prevista Dry  S1
PrevistaDry-Elementpentrupisoar
acționareaspălăriiascunsă
1120–1300mm
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - potrivit  pentru set de echipare  acționarea spălării ascunsă  model  8560.33
 - oţel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), traversă reglabilă pe înălțime prin eliberare rapidă (suport cu 
bandă de măsurare  pentru aliniere), set de instalare  pentru pisoar cu fonoizolaţie la spălare, set 
racordare pisoar, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii, 
conexiune  pentru apă R½
model8560.31

H B AS articol  
1120–1300 500 1/12 776428   

H =  înălţime gamă
B =  lăţime

AS articol  
 1 785956   

Setdeechipare
acționareaspălăriiascunsă
 -  pentru pisoar cu sistem de spălare 
cu montaj îngropat

 - potrivit  pentru   Prevista  Dry- ele-
ment  pentru pisoar  acționarea 
spălării ascunsă  model  8560.31
componente
Ventil magnetic, mecanism de 
comandă, racord la reţeaua de 
alimentare, piesă de sifonare cu 
ieșire orizontală și senzor, contact 
Reed
datetehnice
tensiune 100–240 V AC/ 50–60  Hz
model8560.33
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PrevistaDry-Elementpentrubideu
1120mm
 -  pentru bideu cu montaj suspendat
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oţel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), fixare cu înălţime reglabilă, cot de evacuare DN40/50 scurtabil, 
niplu de cauciuc DN50/30, materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea 
înălțimii
model8568

H B AS articol  
1120 500 1/10 776442   

H =  înălţime
B =  lăţime

ELEMENTE  PENTRU BIDEU

PrevistaDry-Elementramă
1120–1300mm
 -  pentru suport de fitinguri și modul   Prevista  Dry  Plus
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oţel
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), materiale de fixare, picioare extensibile și blocabile  pentru 
reglarea înălțimii
model8570

H B AS articol  
1120–1300 500 1/10 776466   

H =  înălţime gamă
B =  lăţime

ELEMENTE DE FIXARE
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Prevista Dry  S1
PrevistaDry-Elementdefixare
pentrușineledesusținere
1120mm
 -  pentru obiecte sanitare, instalaţii în spetele zidului accesibile
 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel, lemn
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), panou de placaj impermeabil s=40  mm, materiale de fixare, 
picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii
model8570.31

H B AS articol  
1120 350 1 776497   

H =  înălţime
B =  lăţime

PrevistaDry-Elementdefixare
pentrușineledesusținere
1120mm
 -  pentru montajul pe elementul   Prevista  Dry cu înălțime constructivă de 1120  mm, obiecte 
sanitare, instalaţii în spetele zidului accesibile

 -  pentru montajul îngropat vă rugăm să comandaţi separat:   Prevista  Dry- set de fixare 
 model  8570.36

 - oțel, lemn
 - integrat în   Prevista  Dry  Plus
componente
Ramă acoperită cu pulberi  (40x40), panou de placaj impermeabil s=40  mm, materiale de fixare, 
picioare extensibile și blocabile  pentru reglarea înălțimii
model8570.32

H B AS articol  
1120 200 1 776473 1  
1120 200 1 776480 2  

H =  înălţime
B =  lăţime
1) stânga
2) dreapta
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BS AS articol  
2 1 776619   

BS =  bucăţi într-un set

PrevistaDry-Setdefixare
universal
 -  pentru fixarea elementelor 
  Prevista  Dry, montaj individual 
direct pe structură, montaj colţar 
pe pereţi masivi sau profile de 
fixare

 - potrivit  pentru șină de montaj 
 model  8001

 - adâncime reglabilă  120-200mm, 
posibilitate de fixare pe lemn
model8570.36

M AS articol  
8 1 785925   

PrevistaDryPlus-Setdefixare
 -  pentru montajul individual și în 
linie a elementelor   Prevista  Dry in 
  Prevista  Dry  Plus

 - potrivit  pentru șină de montaj 
 model  8001,   Prevista  Dry  Plus- 
șină de montaj  model  8401
model8570.49

M BS AS articol  
8 2 1 776626   

BS =  bucăţi într-un set

PrevistaDry-Setdefixare
 -  pentru montajul individual al unui 
element   Prevista  Dry pe un perete 
solid
model8573

M BS AS articol  
10 2 1 678630   

BS =  bucăţi într-un set

Setdefixare
 -  pentru montaj individual pe perete 
masiv

 - potrivit  pentru   Prevista  Dry- ele-
ment  pentru vasul WC  ! 
 model  8524,   Prevista  Dry- element 
 pentru lavoar  !  model  8539

 - reglabil în adâncime până la 
200  mm
model8180.73

L B H AS articol  
3000 40 22 4 283872   

B =  lăţime

Şinădemontaj
 -  pentru fixarea elementelor, 
montajul în linie a elementelor

 - oţel zincat
componente
Materiale de fixare, material 
suplimentar  pentru pereţi denivelaţi
model8001

M L AS articol  
8 25 10 308278   

Şurubcucapciocan
 -  pentru fixarea modulului și 
suporţilor de armături

 - oţel zincat
componente
Contrapiuliţă, piuliţă
model8013.23
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Prevista Dry  S1
PrevistaDryPlus-Setdefono-izolaţie
 -  pentru fono-izolarea piesei de fixare, fono-izolare faţă de încăperea vecină
 - cauciuc
componente
10 seturi de fono-izolare (montarea în pardoseală și perete)
model8310.52

BS AS articol  
10 1 636395   

BS =  bucăţi într-un set

L B H AS articol  
2500 37 37 1 332402   
3000 37 37 1 284459   

B =  lăţime

Profildemontajla90°
 - oţel zincat
 - fără: materiale de fixare
model8076

L B H AS articol  
1120 50 30 2 284466   

B =  lăţime

Profildemontajla45°
 - oţel zincat
componente
Materiale de fixare, șuruburi 
auto-filetante  pentru panouri de 
ghips-carton  pentru placare
model8077

L B g AS articol  
1300 600 18 2 785505   

B =  lăţime

Placădeacoperiredinghips
1120mm
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry- ele-
ment  pentru vasul WC  ceramica 
ajustabilă pe înălțime  cu racord de 
bideu a WC-ului  model  8521, 
  Prevista  Dry- element  pentru vasul 
WC  cu racord de bideu a WC-ului 
 model  8522, 8530

 - fibră de sticlă ranforsată, nucleu 
impregnat
model8570.40

PANOURI  PENTRU MONTAJ ÎNGROPAT ŞI ACCESORII

L B g AS articol  
1300 600 18 2 785512   

B =  lăţime

Placădeacoperiredinghips
820mm
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry- ele-
ment  pentru vasul WC  cu racord 
de bideu a WC-ului  model  8533

 - fibră de sticlă ranforsată, nucleu 
impregnat
model8570.41
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L B g AS articol  
1300 600 18 30 785482   

B =  lăţime

Placădeacoperiredinghips
 -  pentru placarea sistemului  Prevista 
din spatele peretelui

 - fibră de sticlă ranforsată, nucleu 
impregnat
model8570.42

L B g AS articol  
2000 600 18 30 785529   

B =  lăţime

Placădeacoperiredinghips
 -  pentru placarea sistemului  Prevista 
din spatele peretelui

 - fibră de sticlă ranforsată, nucleu 
impregnat
model8570.43

L B g AS articol  
1300 600 18 30 785499   

B =  lăţime

Placădemascare
 -  pentru placarea sistemului  Prevista 
din spatele peretelui în zona 
umedă
model8570.44

RacordcutalpăpentruPrevista
 -  pentru sistem în spatele peretelui  Prevista, mufă de montare cu scaun  Prevista
 - bronz cu siliciu
 - filet Rp,  filet G
notă
Potrivit numai  pentru mufele cu scaun  Prevista
model8055.2

Rp G L AS articol  
½ ½ 88,5 1 785178   

PIESE DE RACORDARE  PREVISTA
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Prevista Dry  S1

d G AS articol  
16 ½ 1 776732   

Raxofix-Niplu
cuSC-Contur
 -  pentru sistem în spatele peretelui 
 Prevista

 - în conexiune cu racord cu talpă 
 pentru  Prevista  model  8055.2

 - bronz cu siliciu
 - îmbinare prin presare, mufă cu 
scaun  Prevista
notă
Numai  pentru elementele  Prevista 
încastrabile și fiting cu talpă
model5311.8

d G AS articol  
16 ½ 1 776749   

Raxofix-Curbăla90°
cuSC-Contur
 -  pentru sistem în spatele peretelui 
 Prevista

 - în conexiune cu racord cu talpă 
 pentru  Prevista  model  8055.2

 - bronz cu siliciu
 - îmbinare prin presare, mufă cu 
scaun  Prevista
notă
Numai  pentru elementele  Prevista 
încastrabile și fiting cu talpă
model5316.8

d1 G d2 AS articol  
16 ½ 16 1 776855   
20 ½ 20 1 776862   

Raxofix-Niplu
cuSC-Contur
 -  pentru sistem în spatele peretelui 
 Prevista

 - în conexiune cu racord cu talpă 
 pentru  Prevista  model  8055.2

 - bronz cu siliciu
 - îmbinare prin presare, mufă cu 
scaun  Prevista
notă
Numai  pentru elementele  Prevista 
încastrabile și fiting cu talpă
model5318.8

AS articol  
 8 785932   

PrevistaDry-Eliberarerapidă
 -  pentru element   Prevista  Dry
model8570.50

AS articol  
 1 776053   

PrevistaDry-Setdesuport
pentruceramicadeWCcu
suprafațămicădelocalizare(<
17cm)
 - potrivit  pentru   Prevista  Dry- ele-
ment  pentru vasul WC  ceramica 
ajustabilă pe înălțime  cu racord de 
bideu a WC-ului  model  8521, 
  Prevista  Dry- element  pentru vasul 
WC  cu fixare laterală 
 model  8521.34,   Prevista  Dry- ele-
ment  pentru vasul WC  cu racord 
de bideu a WC-ului  model  8522, 
8530, 8533
model8570.37




