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+ 49 2572 156-0

Systeemtoebehoren

Design en vormgeving

Douchesystemen afvoer of goot

Het wedi principe voor nieuwbouw en renovatie
Het modulaire wedi systeem biedt tal van mogelijkheden voor de individuele vormgeving van badkamers en natte
ruimten. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, wedi biedt voor elke uitgangssituatie in de badkamer perfect
op elkaar afgestemde producten die willekeurig met elkaar kunnen worden gecombineerd – van de wedi douche- en
bouwsystemen, designelementen en montageklare designoppervlakken tot en met omvangrijk systeemtoebehoren.
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Hartelijk welkom
in de wereld
van wedi
Bouwen, saneren en vormgeven in het modulaire systeem
Toen mijn vader, Helmut Wedi, in 1983 wedi GmbH oprichtte, had hij een duidelijk doel voor ogen: de
ontwikkeling van hoogwaardige en vooral praktijkgerichte oplossingen voor het handwerk die elke klant
een echte meerwaarde leveren. In de loop der jaren is dit doel uitgegroeid tot een missie en is zelfs een
filosofie geworden die bepalend is voor het dagelijkse werk van mijn medewerkers en mijzelf.
Door onze nauwe verbondenheid met de professionele sector en onze totale aanwezigheid zĳn we steeds
in staat, om snel en ongecompliceerd op de wensen van onze klanten te reageren. De gegarandeerde
systeemveiligheid en de eenvoudige en tĳdsparend verwerking staan daarbĳ vooral voorop. De ervaring,
die we dagelĳks opdoen en de input van onze klanten vormen de basis van de verdere ontwikkeling van
onze producten, systemen en dienstverlening. Bouwen, renoveren en vormgeven in een modulair systeem
is vandaag dan ook veel meer dan alleen het gebruik van de bekende wedi bouwplaat. Het betekent
complete oplossingen in de prestigieuze vochtige ruimte en talrĳke serviceoplossingen in de sectoren
verkoopsupport en toepassingstechniek, die wedi tot het premiummerk voor de realisatie van badkamers
en wellness gemaakt hebben.

Stephan Wedi
Directeur wedi GmbH
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wedi systeembadkamers
De beste basis voor creatieve ruimteconcepten
Het modulaire wedi systeem biedt een enorme veelheid aan producten voor badkamers en
natte ruimten – van wedi Fundo douchesystemen, designelementen en bouwsystemen tot en
met omvangrijk toebehoren. De grote kracht van wedi is daarbij de systeemgedachte. Alle
afzonderlijke producten kunnen namelijk willekeurig met elkaar worden gecombineerd tot een
totaalconcept.
Voor de planning van een inloopdouche biedt wedi bijv. tal van douchevloerelementen, zoals
de klassieke douchevloer of een complete oplossing met geïntegreerde afvoer, naar keuze met
putafvoer of sleufdrain. Bovendien zijn er tal van vormgevingsmogelijkheden voor de complete
badkamer, bijv. in de vorm van comfortabele zitbanken, stijlvolle badkamermeubels, handige
nissen en stabiele scheidingswanden.
Het voordeel: alle wedi componenten zijn onderling compatibel en 100 % waterdicht. Uit afzonderlijke elementen ontstaat een systeem, uit meerdere systemen ontstaat een complete wedi
systeembadkamer die individueel naar eigen wens kan worden vormgegeven.
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A

Systeemopbouw WC-oplossing

wedi I-Board Plus is een voorbereid montage-element voor het bekleden van WC-voorwandinstallaties. Met een breedte van 1.200 mm is
het gemakkelĳk aan te passen aan individuele behoeften. Ondanks
gering gewicht is het extreem stabiel en belastbaar.
1

Gebruikte producten
1 wedi I-Board Plus  in de fabriek geprefabriceerde sanitaire
	

installatiewand, met verstevigingsplaat voor pleisterwerk of
mozaïektegels
2
	wedi
610  lĳm- en afdichtmiddel voor het waterdicht

2

verlĳmen van naden

3

3 wedi Tools weefselband  voor de wapening van voegen en
	

de wapening van de complete voorzijde

10

wedi systeembadkamers

B

Systeemopbouw douche

wedi Fundo douchevloerelementen zijn niet alleen verkrijgbaar in
tal van formaat- en afvoervarianten (afzonderlijk en in de set), maar
1

kunnen tevens in alle richtingen worden uitgebreid.
Gebruikte producten

2

1
	wedi
610  lijm- en afdichtmiddel voor de waterdichte

verlijming van voegen en het Fundo Top oppervlak

3

2

wedi Sanwell nissen  voor extra legvakken in douche en bad

3

wedi Sanwell Top  kant-en-klaar oppervlak voor Sanwell nissen

 4 wedi Tools afdichtingsmanchet  flexibele afdichting voor
	
buisleidingen
5
	wedi
bouwplaat  voor de opbouw van wandoplossingen
4

6
	Fundo
Top  montageklaar oppervlak voor wedi Fundo

douchevloerelementen
5

7 wedi Fundo afdichtingsset  speciaal voor de afdichting van
	

wedi Fundo douchevloerelementen, voor de aansluiting op
aangrenzende oppervlakk
6

8
	Fundo
Plano  extreem laag inloopdouche-element met

vast geïntegreerde afvoertechniek
9
	wedi
320  voor de oppervlakteverlijming van de wedi Fundo
8

elementen en de onderbouwset op de ondergrond

7

10 wedi randisolatiestroken  geluidsisolatie en isolatie voor het
	

bereik tussen wedi Fundo douchevloerelement en wand
11 wedi Nonstep ProS  geluidsisolatiemat voor de efficiënte
	

9

isolatie van douchewatergeluiden onder wedi Fundo douche10

C

vloerelementen en op de cement gebonden vulling
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Systeemopbouw zitbank- en opbergvlakken

De hoge eigen stabiliteit van de wedi bouwplaten en de eenvoud,
om deze op de millimeter exact op de gewenste maat te brengen,
maken bĳna iedere constructie in de vochtige ruimte mogelĳk.
1

Gebruikte producten

2

1
	wedi
bouwplaat  voor het modelleren, bekleden

en aansluiten van bouwcomponenten

3

2
	wedi
610  lĳm- en afdichtmiddel voor het waterdicht

verlĳmen van naden
3 wedi Tools weefselband  voor het verstevigen van naden
	
ook
verkrijgbaar als
vrijdragende
zitbank

11

E
D

D

Systeemopbouw badbekleding

De prefab badbekleding wedi Bathboard met een dikte van 20 mm
is voor bĳna ieder badformaat inzetbaar. Door de in hoogte verstel-

1

bare voetjes kunnen bĳ de inbouw oneffenheden tot 10 cm in het
ruwe beton of in de dekvloer veilig worden gecompenseerd. Dat

2

maakt het controleframe overbodig.

3

4

5

Gebruikte producten
1
	wedi
bouwplaat  voor de bekleding van aangrenzende

oppervlakken, bĳv. als installatiewand
2 wedi Tools afdichtingsmanchet  flexibele afdichting
	

6

voor buisleidingen
3
	wedi
520  flexibele afdichtmiddelen voor afdichtingsdetails

9

4 wedi Tools beschermingsband  zelfklevend band met
	

8

weerstand tegen snijden en punctie, ter bescherming van
de afdichting
5 wedi Tools butyl-afdichtband voor badkuipen  voor het
	

veilig afdichten van badkuipen en douchebakken, bijv. van
staal-email of acryl
6
	wedi
Bathboard  in hoogte verstelbare bekleding van kopse

en lange kanten
7
	wedi
610  lijm- en afdichtmiddel voor de waterdichte

verlijming van voegen en het wedi Top Wall oppervlak
8

7

wedi Tools weefselband  voor het verstevigen van naden

9 wedi Top Wall  montageklaar oppervlak voor de
	

oppervlaktevormgeving
12

wedi systeembadkamers

E

Systeemopbouw douche

De hoge stabiliteit van de wedi bouwplaten en de eenvoud, om deze

5 wedi 320  voor de oppervlakteverlijming van de Fundo
	

exact op de gewenste maat te brengen, maken de individuele bouw

douchevloerelementen op de ondergrond

van creatieve wastafel- en doucheoplossingen mogelĳk.

 6 Muurwerk
7 wedi Fundo gootafdekking  uitvoering standaard,
	

lengte 1.090 mm

Het optische hoogtepunt in deze badkamer zijn de designopper-

8
	Fundo
Top  montageklaar oppervlak voor Fundo Riolito Neo

vlakken van de Top Line in natuursteenlook voor de douchevloer en
de wand- en oppervlaktedesign.

douchevloerelementen
9 wedi Fundo afdichtingsset  speciaal voor de afdichting van
	

Gebruikte producten

wedi Fundo douchevloerelementen, voor de aansluiting op

1 wedi Top Wall  montageklaar oppervlak voor wanden
	

aangrenzende oppervlakken

2
	wedi
bouwplaat  voor de opbouw van wanden en de

10 Fundo Riolito Neo  het inloopdouche-element met dicht bĳ
	

nauwkeurig construeren van wastafeloplossingen
3

de wand liggende goot

wedi Tools weefselband  voor het verstevigen van naden

11 wedi randisolatiestroken  geluidsisolatie en isolatie voor het
	

4
	wedi
610  lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht

bereik tussen wedi Fundo douchevloerelement en wand

verlijmen van voegen en van wedi Top Wall en Fundo Top

12
	wedi
Nonstep ProS  geluidsisolatiemat voor de efficiënte

op wedi bouwplaat of wedi Fundo douchevloerelement

isolatie van douchewatergeluiden onder wedi Fundo douchevloerelementen en op de cement gebonden vulling

1
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Systeemopbouw techniekwand

De individueel naar de wensen van de klant vervaardigde wedi tech1

niekwanden vereenvoudigen en bespoedigen de montage aanzienlijk
en bieden duurzame veiligheid. Formaat en dikte kunnen vrij worden
gekozen evenals de uitsparingen voor armaturen, stroom-, kouden warmwaterleidingen en de verstevigingsplaten voor voorwerpen

2

zoals glazen deuren en wandverwarmingen.

3

Gebruikte producten

4

1
	wedi
techniekwand  individueel vervaardigd wandelement

met formaat en dikte naar wens, inclusief uitsparingen voor

1

toevoerleidingen en geïntegreerde verstevigingsplaten
2 wedi Tools set hollewandpluggen  verstevigingsplaten voor
	

de bevestiging van zware voorwerpen, zoals bijv. wandverwarmingen en glazen deuren (verkrijgbaar als afzonderlijk
2

product of ingebouwd in de wedi techniekwand)
3 wedi XXL bouwplaat  als vrĳstaande stabiele scheidingswand,
	

bouwplaatdikte 50 mm
4

wedi Top Wall  montageklaar oppervlak voor wanden
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wedi systeembadkamers

G

Systeemopbouw warmwaterverwarming

wedi PreLine is een draagelement voor de opname van buisleidingen

Gebruikte producten

(aanbeveling: aluminium PEX Ø 16 mm) voor warmwaterverwarming

1
	wedi
520  flexibele afdichtmiddelen voor afdichtingsdetails

en warmte-isolatie in één. Het element kan direct betegeld worden

2 wedi Tools afdichtingsband  voor de veilige afdichting van
	

en bespaart daardoor het tijdrovende inbrengen van een dekvloer

hoek- en aansluitvoegen evenals naden en doorvoeren

en vermindert bovendien de constructiehoogte van de vloeropbouw

3 wedi 320  tegellijm voor de verlijming van de wedi PreLine
	

tot een minimum (vanaf 30 mm). wedi PreLine is daarmee bij uitstek

op de dekvloer en voor het opvullen van de leidingkanalen

geschikt voor de renovatie en verkrijgbaar in vier dikten.

4 wedi Tools weefselband, zelfklevend  voor de wapening van
	

het hele oppervlak
5 wedi PreLine  voorgefabriceerd bouwplaat-element voor
	

warmwaterverwarmingen
6
	wedi
bouwplaat  randstroken voor de afdichting bij de wand

1

7
	wedi
610  lijm- en afdichtmiddel voor het opvullen van de
2

doorvoeren en de afdichting van de naden tussen de wedi
PreLine elementen

3
4
6
5
3

G

7

Systeemopbouw vloerconstructie

Stabiel, ontkoppelend, isolerend en hoogtecompenserend – de wedi
bouwplaten zĳn ook op de vloer de ideale tegelondergrond en dankzĳ
de verschillende diktes perfect geschikt voor renovaties in de privésfeer.

1

2

Gebruikte producten
1 wedi Tools weefselband  voor het verstevigen van naden
	
4

2
	wedi
bouwplaat  als warmte-isolerende vloerplaat
3
	wedi
610  lĳm- en afdichtmiddel voor het waterdicht

verlĳmen van naden
4
	wedi
320  voor de oppervlakteverlijming van de bouwplaten

op de ondergro
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02
wedi Fundo
douchesystemen
®

Inloopdouches die aan de hoogste eisen voldoen
Of het nu gaat om douchesystemen met centrale afvoer of sleufdrain, een klassiek doucheelement of een compleetsysteem inclusief geïntegreerde afvoertechniek: de enorme veelzijdigheid van de wedi Fundo serie biedt voor iedere uitgangssituatie de passende oplossing
om een inloopdouche geheel naar eigen wensen vorm te geven. Met een assortiment dat
beantwoordt aan de hoge eisen van zowel planners en verwerkers als bouwheren.
 Grote veelzijdigheid qua design, functie en formaat
 100 % waterdicht totaalsysteem
 Individueel aanpasbaar zonder garantieverlies
 Hoge systeemveiligheid met fabrieksgarantie
 Eenvoudige montage en afdichting met het bijpassende wedi systeemtoebehoren
 Inloopdouche online configureren, producten bestellen en beginnen

Met de wedi doucheconfigurator kunt
u uw douche snel en eenvoudig online
plannen. Stap voor stap begeleidt de
handige tool u door de verschillende
keuzemogelijkheden en geeft advies
over bijpassende wedi producten voor
www.wedi.de/nl/doucheconfigurator

de individuele uitgangssituatie.
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Klassiek systeem
Inloopdouche, bijvoorbeeld met Fundo Primo

®

Het klassieke systeem bestaat uit een wedi Fundo douche-element met putafvoer of sleufdrain en de passende
afvoer die apart in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar is. Bij de levering van de putafvoeren is telkens een
standaard afvoerrooster inbegrepen, andere design-afvoerroosters zijn optioneel bestelbaar. De gootafdekkingen
voor de sleufdrain behoren niet tot de leveringsomvang en moeten extra worden besteld. De afdichting van het
wedi Fundo douche-element naar de aangrenzende oppervlakken geschiedt door middel van de wedi Fundo
afdichtset die bestaat uit wedi 520, wedi Tools afdichtband en wedi Tools afdichthoeken.

3

4

2

1

6
5

1

Douchevloerelement  bijv. Fundo Primo met klassieke centrale afvoer

2

Afvoerpot  bijv. de Fundo afvoer DN 50, horizontaal

3
	Afdekrooster
 bijv. het standaard afvoerrooster dat bij de levering van de wedi Fundo afvoer inbegrepen is
4
	Afdichting
 bijv. met de wedi Fundo afdichtset die bestaat uit wedi 520, wedi Tools afdichtband en wedi Tools afdichthoeken
5

Geluidsisolatie  bijv. in combinatie met wedi randisolatiestroken en de geluidsisolatiemat wedi Nonstep ProS

6

Tegellijm  bijv. wedi 320 voor de oppervlakteverlijming van de Fundo elementen op de cement gebonden vulling
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wedi Fundo douchesystemen

Compleetsysteem
Inloopdouche, bijvoorbeeld met Fundo Plano

®

Het compleetsysteem met putafvoer of sleufdrain beschikt over een af fabriek in het douchevloerelement geïntegreerde afvoer. De passende afvoerroosters evenals de hulpmiddelen voor de afdichting zijn al bij de leveringsomvang inbegrepen. De afdichting van het compleetsysteem naar de aangrenzende oppervlakken geschiedt
door middel van de wedi Fundo afdichtset die bestaat uit wedi 520, wedi Tools afdichtband en wedi Tools
afdichthoeken.

3

4
5

2

1

7

6

1

Douchevloerelement  bijv. Fundo Plano, compleetsysteem met geïntegreerde afvoertechniek

2

Afvoersysteem  de afvoer is af fabriek in het douchevloerelement Fundo Plano geïntegreerd

3 Afdekrooster  het passende afvoerrooster is bij de levering van de Fundo Plano inbegrepen
	
4

Afdichthoek  speciaal voor de afdichting van de buisaansluiting van de Fundo Plano, bij de leveringsomvang van het compleetsysteem inbegrepen

5

Afdichting  bijv. met de wedi Fundo afdichtset die bestaat uit wedi 520, wedi Tools afdichtband en wedi Tools afdichthoeken

6 Geluidsisolatie  bijv. in combinatie met wedi randisolatiestroken en de geluidsisolatiemat wedi Nonstep ProS
	
7

Tegellijm  bijv. wedi 320 voor de oppervlakteverlijming van de Fundo elementen op de cement gebonden vulling

19

Douchesystemen
afvoer
20

21

Puntnauwkeurige
kwaliteit
Systeemopbouw putafvoer
wedi heeft alle componenten voor de aanleg van een hoogwaardige doucheruimte met putafvoer. Van het
inloopdouche-element en het oppervlak tot en met de geschikte afvoeren incl. roosters. Het geniale daarbij: de
grote veelzijdigheid qua design, functie en formaat. Alle wedi systeemcomponenten zijn onderling compatibel
en 100 % waterdicht in het totaalsysteem. Voor duurzame veiligheid, met fabrieksgarantie.

Exclusief wedi Fundo afvoerrooster

Kant-en-klaar designoppervlak
bijv. Fundo Top voor Fundo Plano,
in Pure wit

Geïntegreerd afvoersysteem
voor een snelle verwerking

Douchevloerelement
met putafvoer, compleet,
bijv. Fundo Plano – slechts
65 mm vlak

22

wedi doucheconfigurator
Configureren. Bestellen.
Beginnen. Klaar!
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Fundo Top Slim-Kit
®

De Fundo Top Slim Kit combineert de beproefde en technisch perfecte wedi Fundo douchevloerelementen met
een exact passend, montageklaar designoppervlak van hoogwaardig, door en door gekleurd mineraal materiaal.
Deze unieke combinatie van Fundo Slim douchevloerelement en voegloos Fundo Top oppervlak biedt maximale
flexibiliteit tijdens de montage: het kan naar believen worden aangepast aan het gewenste formaat, kan gelijk
met de vloer of op de vloer gemonteerd worden en is ook geschikt voor het gebruik in houten vloeren.

Fundo Plano

®

Met slechts 65 mm opbouwhoogte is Fundo Plano het vlakste wedi compleetsysteem met af fabriek geïntegreerde afvoer en DN 40 aansluitleiding. Door de geringe opbouwhoogte is het bij uitstek geschikt voor de
renovatie van oude gebouwen, waar iedere millimeter telt. Daarnaast biedt het uiteraard alle voordelen van de
meer dan 30 jaar beproefde wedi-producten – van de gegarandeerde absolute waterdichtheid tot en met de
veelzijdige en eenvoudig om te zetten toepassing.

Perfect geschikt
voor renovaties

Opbouwhoogte
slechts
65 mm

Geïntegreerde afvoer voor
een snelle verwerking
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Fundo Integro

®

Fundo Integro is het vlakste inloopdouche-vloerelement van wedi met geïntegreerde afvoertechniek dat moeiteloos voldoet aan alle relevante normen: 50 mm waterslot, 0,8 l / sec. afvoercapaciteit, minimaal 1,5 % gelijkmatig voorgefabriceerd afschot, van 100 % waterdicht materiaal, montageklaar afgedicht en in een handomdraai
ingebouwd. Met slechts 90 mm totale opbouwhoogte bĳ alle verkrĳgbare formaten verlegt Fundo Integro de
grenzen als compleetsysteem – simpelweg de perfecte oplossing voor iedere renovatie en bovendien een veilig
en tĳdbesparend alternatief voor iedere inbouw.
Maximale veiligheid
dankzij geïntegreerde
afvoertechniek

Voldoet aan alle gangbare
normen en richtlijnen
Opbouwhoogte
slechts
90 mm
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Fundo Primo

®

Voor de klassieke putafvoer in de douche biedt wedi Fundo Primo douche-elementen aan in de meest uiteenlopende afmetingen. Kwadratisch of rechthoekig, met centrale of decentrale afvoer, de flexibele douche-elementen
bieden voor iedere uitgangssituatie de ideale oplossing en kunnen bijv. met behulp van de wedi bouwplaat heel
eenvoudig worden uitgebreid tot een complete doucheruimte. Bovendien biedt het wedi assortiment de bijpassende afvoervarianten (horizontaal, horizontaal extra vlak en verticaal) evenals talrijke design-afvoerroosters.

veelzijdigheid qua
design, functie en formaat

Exact gelĳkmatig,
geïntegreerd
afschot

Fundo Ligno

®

Het aan de buitenrand slechts 20 mm dikke, inloopdouche-element werd speciaal ontwikkeld voor de toepassing
in oude en gebouwen met houten vloerconstructies. In tegenstelling tot de gebruikelijke douche-elementen is de
Fundo Ligno aangepast aan de houten vloerplaat en kan dus uitstekend daarin worden geïntegreerd – zonder
extra hoogte op te bouwen en zonder tijdrovende egaliserende maatregelen.

slechts 20 mm dik
aan de buitenrand

Speciaal voor
houten vloeren
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Fundo Borgo , Trollo en Nautilo
®

®

®

De Fundo douche-elementen Trollo, Borgo en Nautilo combineren creatieve lijnvoering met natuurlijke vormen
en kunnen bovendien worden gecombineerd met passende wandelementen. In grote ruimten avanceert de
douche zo tot middelpunt in de badkamer.

Ronde
veelzijdigheid
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wedi Fundo onderbouwset

®

®

afvoer-onderbouwelement

Met de wedi Fundo onderbouwset kunnen inloopdou-

Het wedi Fundo afvoer-onderbouwelement dat de af-

ches van de wedi Fundo serie nog eenvoudiger op de

voer veilig inbedt, is ideaal voor een snelle en veilige

gewenste hoogte worden gebracht. Elke set omvat:

montage. Hierdoor is het niet meer nodig om voor

twee onderbouwelementen met 30 en 60 mm hoogte

de afvoerinstallatie een tijdrovende bekisting aan te

en drie voorgevormde ringen voor de opname van

leggen en deze vervolgens met mortel te vullen.

goot- en centrale afvoeren. Met deze combinatie
kunnen onderbouwhoogten van 30, 60 en 90 mm
eenvoudig en veilig worden gerealiseerd.

Snel en veilig

Eenvoudig en snel ter

gemonteerd

plekke aanpasbaar aan
het gewenste formaat

wedi Fundo afschotplaat

wedi Fundo putafvoeren

De wedi Fundo afschotplaat is bedoeld als verlenging

De wedi Fundo putafvoeren zijn verkrijgbaar in

van Fundo Primo douche-elementen ter plekke en

verschillende varianten voor de verticale en hori-

dus als verlenging van de douche. Ze is verkrijgbaar

zontale uitvoering met verschillende diameters en

in twee verschillende dikten, het afschot bedraagt

opbouwhoogten. Voor een betere brandveiligheid

1,00 %.

zijn bovendien verticale afvoeren met brandstop ver-

®

®

krijgbaar. Een passend standaard afvoerrooster is bij
alle producten bij de levering inbegrepen.

Verticale en
horizontale
uitvoeringen
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Exclusieve afvoerroosters voor de centrale afvoer
In ronde of hoekige vorm (optioneel in schroefbare uitvoering), als standaarduitvoering of in massief rvs – de
wedi afvoerroosters zijn de perfecte oplossing voor alle tegelvormen en -kleuren en worden telkens met bijpassend
frame geleverd, al naargelang het type in rvs of kunststof. Een optisch highlight vormt het wedi Fundo afvoerrooster 7.1 met zwartgekleurde goot.

wedi Fundo afvoerrooster 7.1

wedi Fundo afvoerrooster 1.1

wedi Fundo afvoerrooster 2.1

wedi Fundo afvoerrooster 5.1

wedi Fundo afvoerrooster 4.2

wedi Fundo afvoerrooster 3.2

Verdere uitvoeringen vindt u op pagina 42 / 43 en in de actuele prijslijst.
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Douchesystemen
met goot
30

31

Designgericht over
de hele linie
Systeemopbouw sleufdrain
wedi biedt alle componenten voor de aanleg van een hoogwaardige doucheruimte met stijlvolle sleufdrain, optioneel met afvoergoot dicht bij de wand, weg van de wand of met in het midden geplaatste afvoergoot. Naast het
douche-element biedt wedi ook de passende afvoeren en veelzijdige gootafdekkingen als standaard, exclusieve
of betegelbare variant. Alle wedi systeemcomponenten zijn onderling compatibel en 100 % waterdicht in het
totaalsysteem. Voor duurzame veiligheid, met fabrieksgarantie.

wedi Fundo gootafdekking met
geïntegreerde hoogteverstelling

Douche-element
sleuf met af fabriek
afgedichte goot,
bijv. Fundo Riolito

wedi Fundo gootafvoer,
360° draaibaar,
bijv. horizontaal, DN 50

32

wedi doucheconfigurator
Configureren. Bestellen.
Beginnen. Klaar!
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Fundo Plano Linea
®

Fundo Plano Linea is het vlakke compleetsysteem voor inloopdouches met sleufdrain, met slechts 70 mm totale
opbouwhoogte, incl. de in de fabriek geïntegreerde afvoertechniek. De sleufdrain is dicht bij de muur geplaatst
en is naar keuze verkrijgbaar met een korte of lange goot.

Extreem laag: slechts 70 mm
totale opbouwhoogte

Fundo Riolito Neo

Fundo Riolito

Fundo Riolito Neo is een inloopdouche-vloerelement

Fundo Riolito douchevloerelementen beschikken over

met een sleufdrain dicht bij de wand die het water

een opzij geplaatste afvoergoot en worden gecomple-

in een smalle lijn laat wegstromen. Het daarvoor

teerd door een in hoogte verstelbare gootafdekking

vereiste afschot is al in de douchevloerelementen

van rvs. Ook hier is het vereiste afschot al af fabriek

geïntegreerd en maakt een nagenoeg naadloze be-

ingebouwd.

®

®

tegeling met grote tegels in de meest uiteenlopende
dikten (5 – 25 mm) mogelijk.

uitvoeringen met
lange en korte goot

Met dicht bĳ de

verkrijgbaar

wand liggende goot
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Fundo RioLigno

Fundo Riofino

Het aan de buitenrand slechts 25 mm dikke, in-

De inloopdouche-elementen Fundo Riofino hebben

loopdouche-element met sleufdrain werd speciaal

een smalle gootafvoer waarmee het douchewater

ontwikkeld voor de toepassing in vochtgevoelige

in het midden afloopt. Het hiervoor noodzakelijke

houten plafonds. In tegenstelling tot de gebruikelijke

afschot is al vast in het douchevloerelement geïn-

douche-elementen is de Fundo RioLigno aangepast

tegreerd.

®

aan de dekkende houtlaag en kan dus uitstekend
daarin worden geïntegreerd – zonder nog meer
hoogte op te bouwen en zonder tijdrovende nivelleCentrale

rende maatregelen.

Sleufdrain
Randhoogte Fundo RioLigno =
hoogte van het houten plafond

wedi Fundo afschot- en afsluitprofielen voor Fundo Riolito Neo, Plano Linea /
®

®

®

wedi Fundo afschotprofielen voor Fundo Riolito
®

®

Bĳ de inbouw van inloopdouches ontstaat snel de noodzakelĳkheid, om de tegels aan te passen aan het afschot
van het vloerelement. Dankzij de wedi afschot- en eindprofielen behoort het omslachtige afschuinen of aansnijden
van de wandtegels tot het verleden. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor de douchevloerelementen Fundo Riolito Neo
en Fundo Plano Linea en zorgen voor een optisch hoogwaardige overgang van het afschot van het douchevloerelement naar de vlakke vloerbedekking of een direct aangrenzende wand. De profielen zijn verkrijgbaar in
links- en rechtsuitvoering en in verschillende hoogten.

Afschotprofielen

Afsluitprofielen

wand

Afschotprofielen
vloer
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Fundo Discreto opzetelement
®

Het Fundo Discreto opzetelement creëert een optische waterafvoer van de vloer naar de wand – helemaal zonder
zichtbare afvoergoot. Het is speciaal ontwikkeld voor de douchevloerelementen Riolito Neo, Riolito en Plano
Linea en beschikt over een afdekking van rvs die ook na de montage aan beide zijden kan worden gebruikt
(naar keuze in rvs-optiek of betegeld). Dankzij de technische features is de montage eenvoudiger dan ooit en
biedt door de extra uitvoeringen voor 300 en 1.100 mm gootlengte een zo groot mogelijke verscheidenheid.

Afstelling met
een enkele schroef
In hoogte verstelbare
en betegelbare hoekplaat
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wedi Fundo onderbouwset

®

®

Afvoeronderbouwelement

Met de wedi Fundo onderbouwset kunnen inloopdou-

Het wedi Fundo gootafvoer-onderbouwelement dat

ches van de wedi Fundo serie nog eenvoudiger op de

de afvoer veilig inbedt, is ideaal voor een snelle en

gewenste hoogte worden gebracht. Elke set omvat:

veilige montage. Hierdoor is het niet meer nodig om

twee onderbouwelementen met 30 en 60 mm hoogte

voor de afvoerinstallatie een tijdrovende bekisting aan

en drie voorgevormde ringen voor de opname van

te leggen en deze vervolgens met mortel te vullen.

goot- en centrale afvoeren. Met deze combinatie
kunnen onderbouwhoogten van 30, 60 en 90 mm
eenvoudig en veilig worden gerealiseerd.

Snel en veilig
gemonteerd

Eenvoudig en snel ter
plekke aanpasbaar aan
het gewenste formaat

wedi Fundo afschotplaat

wedi Fundo gootafvoeren

De wedi Fundo afschotplaat is bedoeld als verlenging van

De wedi Fundo gootafvoeren zijn verkrijgbaar in

Fundo Riolito, Riolito Neo en Riofino douche-elementen

verschillende varianten voor de verticale en hori-

ter plekke en dus als verlenging van de douche. Het

zontale uitvoering, met verschillende diameters en

afschot bedraagt 1,70 %.

opbouwhoogten. Voor een betere brandveiligheid

®

®

zijn bovendien verticale gootafvoeren met brandstop
verkrijgbaar. Alle uitvoeringen zijn 360° draaibaar
en bieden daardoor maximale flexibiliteit tijdens de
montage.
Alle gootafvoeren
360° draaibaar
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wedi Fundo gootafdekking standaard / wedi Fundo gootframe
®

®

Een montagevriendelijke en aantrekkelijke frame-oplossing die open tegelranden verbergt en zo de algehele
optiek optimaliseert. Het wedi Fundo ‚ready-to-use‘-gootframe overtuigt in alle opzichten. Het is vervaardigd
van eenvoudig te reinigen, geborsteld rvs en vormt een aanvulling op de hoogwaardige gootafdekkingen van de
wedi douchevloerelementen met sleufdrain. Bijzonder slim en eenvoudig is hierbij de variabele hoogteverstelling
voor tegeldikten van 6 tot 20 mm. Deze wedi systeemcomponent is standaard verkrijgbaar in vijf verschillende
afmetingen, los of in combinatie met de bijpassende wedi Fundo gootafdekking.

wedi Fundo gootafdekking
standaard

wedi Fundo gootframe

Hoogwaardige wedi Fundo afdekkingen voor de goot
®

Een sleufdrain dicht bij de wand is op zich al een bijzonder designelement in elke douche. Tot een echt highlight
wordt de badkamer echter pas als de sleufdrain voorzien wordt van een wedi Fundo gootafdekking. Verkrijgbaar
als standaard- en als exclusieve uitvoering en bovendien als betegelbare variant.

uitvoering standaard

uitvoering exclusief

uitvoering betegelbaar

wedi Fundo gootafdekking standaard

wedi Fundo gootafdekking exclusief

wedi Fundo gootafdekking betegelbaar
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Productoverzicht
Fundo Top Slim-Kit
rechthoekig

vierkant
900 ×   900 × 30 mm

1.200 ×   900 × 30 mm

1.200 × 1.200 × 30 mm

1.400 ×   900 × 30 mm
1.600 × 1.000 × 30 mm
1.800 ×   900 × 30 mm

Fundo Integro
rechthoekig, decentraal

vierkant, centraal
900 × 90 mm

1.200 ×

900 × 90 mm

1.000 × 1.000 × 90 mm

1.400 ×

900 × 90 mm

1.200 × 1.200 × 90 mm

1.600 × 1.000 × 90 mm

900 ×

1.800 ×

900 × 90 mm

rechthoekig, centraal,

rechthoekig, centraal,

aansluiting korte zijde

aansluiting lange zĳde

1.200 ×

1.200 ×

900 × 90 mm

900 × 90 mm

Fundo Plano
rechthoekig, decentraal

vierkant, centraal
900 ×

1.400 ×

900 × 65 mm

900 × 65 mm

1.600 × 1.000 × 65 mm

1.000 × 1.000 × 65 mm
1.200 × 1.200 × 65 mm

rechthoekig, centraal,

rechthoekig, centraal,

aansluiting korte zijde

aansluiting lange zĳde

1.200 ×

1.200 ×

900 × 65 mm
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Fundo Primo
vierkant, decentraal

vierkant, centraal
900 ×

900 ×

900 × 40 mm

900 × 40 mm

1.000 × 1.000 × 40 mm

1.000 × 1.000 × 40 mm

1.200 × 1.200 × 40 mm

1.200 × 1.200 × 40 mm

1.500 × 1.500 × 40 mm

1.500 × 1.500 × 40 mm

rechthoekig, centraal

rechthoekig, decentraal

900 ×

750 × 40 mm

1.200 ×

900 × 40 mm

1.200 ×

900 × 40 mm

1.400 ×

900 × 40 mm

1.400 ×

900 × 40 mm

1.600 ×

900 × 40 mm

1.400 × 1.000 × 40 mm

1.600 × 1.000 × 40 mm

1.500 ×

1.800 ×

900 × 40 mm

1.800 ×

900 × 40 mm

2.000 × 1.000 × 40 mm

1.500 × 1.000 × 40 mm
900 × 40 mm

Fundo Ligno
vierkant, decentraal

vierkant, centraal
900 ×

900 ×

900 × 20 / 41 mm

900 × 20 / 41 mm

1.200 × 1.200 × 20 / 41 mm

1.000 × 1.000 × 20 / 41 mm
1.200 × 1.200 × 20 / 41 mm
1.500 × 1.500 × 20 / 41 mm

rechthoekig, decentraal
1.200 ×

900 × 20 / 41 mm

1.600 ×

900 × 20 / 41 mm

Met de wedi doucheconfigurator kunt u uw douche snel
en eenvoudig online plannen. Stap voor stap begeleidt de
handige tool u door de verschillende keuzemogelijkheden
en geeft advies over bijpassende wedi producten voor de
www.wedi.de/nl/doucheconfigurator

individuele uitgangssituatie.
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Fundo Borgo

Fundo Trollo
rond, centraal

kwartcirkel, decentraal

Ø 1.140 × 40 mm

900 ×   900 × 40 mm
1.000 × 1.000 × 40 mm

Fundo Nautilo
slakvormig,

slakvormig,

instap rechts

instap links

1.890 × 1.515 × 50 mm

1.890 × 1.515 × 50 mm

wedi Fundo onderbouw

wedi Fundo afschotplaat
voor Fundo Primo

onderbouwset
900 ×   900 × 90 mm

1.200 × 600 × 40 / 46 mm

1.200 × 1.200 × 90 mm

1.200 × 600 × 46 / 52 mm

1.500 × 1.500 × 90 mm
afvoer-onderbouwelement
338 × 338 × 82 mm

wedi Fundo putafvoer

wedi Fundo putafvoer brandstop
verticaal, DN 50 / DN 70

verticaal, DN 50 / DN 70
Mini Max, horizontaal, DN 40
horizontaal, DN 50

wedi Fundo afvoerrooster, RVS
1.1

1.2, rond

115 × 115 × 5 mm

Ø 115 × 5 mm

1.3, vastschroefbaar
115 × 115 × 5 mm

wedi Fundo afvoerrooster, RVS
2.1

2.2, rond

115 × 115 × 5 mm

Ø 115 × 5 mm

2.3, vastschroefbaar
115 × 115 × 5 mm
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wedi Fundo afvoerrooster, RVS
3.1

3.2, rond

115 × 115 × 5 mm

Ø 115 × 5 mm

3.3, vastschroefbaar
115 × 115 × 5 mm

wedi Fundo afvoerrooster, RVS massief
4.1

4.2

115 × 115 × 5 mm

Ø 115 × 5 mm

wedi Fundo afvoerrooster, RVS massief
5.1

6.1, extra dun

115 × 115 × 5 mm

115 × 115 × 2,5 mm

wedi Fundo afvoerrooster, RVS massief
7.1, betegelbaar
115 × 115 × 5 mm

wedi Fundo kader
vierkant

rond

120 × 120 × 10 mm

Ø 120 × 9 mm

120 × 120 × 6,2 mm

Ø 120 × 2 mm

Met de wedi doucheconfigurator kunt u uw douche snel
en eenvoudig online plannen. Stap voor stap begeleidt de
handige tool u door de verschillende keuzemogelijkheden
en geeft advies over bijpassende wedi producten voor de
www.wedi.de/nl/doucheconfigurator

individuele uitgangssituatie.
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Fundo Plano Linea
vierkant, dicht bij de

vierkant, dicht bij de

muur, gootlengte 300 mm

muur, gootlengte 800 mm

900 ×

900 × 70 mm

900 ×

900 × 70 mm

rechthoekig, dicht bij de

rechthoekig, dicht bij de

muur, gootlengte 700 mm

muur, gootlengte 300 mm

1.200 ×

1.200 ×

800 × 70 mm

900 × 70 mm

gootlengte 800 mm
1.200 ×

900 × 70 mm

gootlengte 900 mm
1.200 × 1.000 × 70 mm

Fundo Riolito Neo
rechthoekig, dicht bij de

vierkant, dicht bij de
muur, gootlengte 300 mm
900 ×

muur, gootlengte 700 mm

900 × 50 mm

1.200 ×

800 × 50 mm

1.400 ×

900 × 50 mm

gootlengte 800 mm
1.200 ×

900 × 50 mm

vierkant, dicht bij de

1.600 × 1.000 × 50 mm

muur, gootlengte 800 mm

1.800 ×

900 ×

900 × 60 mm

900 × 50 mm
gootlengte 900 mm

1.000 × 1.000 × 50 mm

1.200 × 1.000 × 50 mm
gootlengte 1.100 mm
1.200 × 1.200 × 50 mm

Fundo Riolito
rechthoekig, ver van de

vierkant, ver van de muur
gootlengte 300 mm
900 ×

muur, gootlengte 700 mm

900 × 50 mm

1.200 ×

800 × 50 mm

1.400 ×

900 × 50 mm

gootlengte 800 mm
1.200 ×

900 × 50 mm

vierkant, ver van de muur

1.600 × 1.000 × 50 mm

gootlengte 800 mm

1.800 ×

900 ×

900 × 60 mm

900 × 50 mm
gootlengte 900 mm

1.000 × 1.000 × 50 mm

1.200 × 1.000 × 50 mm
gootlengte 1.100 mm
1.200 × 1.200 × 50 mm
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Fundo RioLigno
rechthoekig, ver van de

vierkant, ver van de muur
gootlengte 700 mm
900 ×

muur, gootlengte 700 mm

900 × 25 mm

1.200 ×

900 × 25 mm

gootlengte 900 mm

gootlengte 800 mm

1.200 × 1.200 × 25 mm

1.600 × 1.000 × 25 mm

vierkant, centraal

rechthoekig, centraal

Fundo Riofino

900 × 50 mm

1.200 ×

900 × 50 mm

1.000 × 1.000 × 50 mm

1.800 ×

900 × 50 mm

900 ×

1.200 × 1.200 × 50 mm

wedi Fundo onderbouw

wedi Fundo afschotplaat
voor Fundo Riolito,

onderbouwset

Riolito Neo, Riofino

900 ×   900 × 90 mm

1.200 ×

1.200 × 1.200 × 90 mm

600 × 50 / 60 mm

1.500 × 1.500 × 90 mm
Afvoeronderbouwelement
240 ×

240 × 82 mm

wedi Fundo gootafvoer

wedi Fundo gootafvoer brandstop
verticaal, DN 50

verticaal, DN 50
Mini Max, horizontaal, DN 40
horizontaal, DN 50

Met de wedi doucheconfigurator kunt u uw douche snel
en eenvoudig online plannen. Stap voor stap begeleidt de
handige tool u door de verschillende keuzemogelijkheden
en geeft advies over bijpassende wedi producten voor de
www.wedi.de/nl/doucheconfigurator

individuele uitgangssituatie.
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Fundo Discreto
900 mm, opzetelement

300 mm, opzetelement

1.000 × 154 × 80 mm

900 × 154 × 80 mm

700 mm, opzetelement

1.100 mm, opzetelement

900 × 154 × 80 mm

1.200 × 154 × 80 mm

800 mm, opzetelement
1.000 × 154 × 80 mm

wedi Fundo gootafdekking
standaard, RVS

exclusief, RVS massief

290 × 45 × 13 mm

290 × 45 × 13 mm

690 × 45 × 13 mm

690 × 45 × 13 mm

790 × 45 × 13 mm

790 × 45 × 13 mm

890 × 45 × 13 mm

890 × 45 × 13 mm

1.090 × 45 × 13 mm

1.090 × 45 × 13 mm

wedi Fundo gootafdekking
betegelbaar, RVS
290 × 45 × 13 mm
690 × 45 × 13 mm
790 × 45 × 13 mm
890 × 45 × 13 mm
1.090 × 45 × 13 mm

wedi Fundo gootkader

wedi Fundo gootafdekking (set)
RVS

standaard plus, RVS
incl. gootkader

300 × 6 × 6 mm
700 × 6 × 6 mm

300 mm

800 × 6 × 6 mm

700 mm

900 × 6 × 6 mm

800 mm

1.100 × 6 × 6 mm

900 mm
1.100 mm

wedi Fundo afschotprofiel vloer voor Fundo Riolito Neo, Plano Linea
1.200 × 30 × 8 mm

1.600 × 30 × 8 mm

1.800 × 30 × 8 mm

1.200 × 30 × 10 mm

1.600 × 30 × 10 mm

1.800 × 30 × 10 mm

1.200 × 30 × 11 mm

1.600 × 30 × 11 mm

1.800 × 30 × 11 mm

1.200 × 30 × 12,5 mm

1.600 × 30 × 12,5 mm

1.800 × 30 × 12,5 mm
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wedi Fundo afschotprofiel wand voor Fundo Riolito Neo, Plano Linea
1.200 × 30 × 8 mm

1.600 × 30 × 8 mm

1.800 × 30 × 8 mm

1.200 × 30 × 10 mm

1.600 × 30 × 10 mm

1.800 × 30 × 10 mm

1.200 × 30 × 11 mm

1.600 × 30 × 11 mm

1.800 × 30 × 11 mm

1.200 × 30 × 12,5 mm

1.600 × 30 × 12,5 mm

1.800 × 30 × 12,5 mm

1.200 × 30 × 8 mm

1.600 × 30 × 8 mm

1.800 × 30 × 8 mm

1.200 × 30 × 10 mm

1.600 × 30 × 10 mm

1.800 × 30 × 10 mm

1.200 × 30 × 11 mm

1.600 × 30 × 11 mm

1.800 × 30 × 11 mm

1.200 × 30 × 12,5 mm

1.600 × 30 × 12,5 mm

1.800 × 30 × 12,5 mm

1.200 × 30 × 8 mm

1.600 × 30 × 8 mm

1.800 × 30 × 8 mm

1.200 × 30 × 10 mm

1.600 × 30 × 10 mm

1.800 × 30 × 10 mm

1.200 × 30 × 11 mm

1.600 × 30 × 11 mm

1.800 × 30 × 11 mm

1.200 × 30 × 12,5 mm

1.600 × 30 × 12,5 mm

1.800 × 30 × 12,5 mm

wedi Fundo afsluitprofiel voor Fundo Riolito Neo, Plano Linea
1.000 × 21 mm
1.200 × 21 mm

wedi Fundo afschotprofiel vloer voor Fundo Riolito, RioLigno

wedi Fundo afschotprofiel wand voor Fundo Riolito, RioLigno

Met de wedi doucheconfigurator kunt u uw douche snel en eenvoudig online plannen. Stap voor
stap begeleidt de handige tool u door de verschillende keuzemogelijkheden en geeft advies over
bijpassende wedi producten voor de individuele uitgangssituatie.

Direct beginnen op: www.wedi.de/nl/doucheconfigurator
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03
wedi design
en vormgeving
Designelementen voor badkamers en wellnessoases
De grote verscheidenheid aan vormen van de wedi designelementen biedt talloze vormgevingsmogelijkheden. Alle soorten banken, ligbanken of sanitaire en badkamermeubels – de
verschillende uitvoeringen bieden mogelijkheden te over voor de realisatie van stijlvolle en
moderne badkamer- en wellnesslandschappen.
Naast de mogelijkheid om designelementen te betegelen, biedt wedi Top Line exact op het
wedi systeem afgestemde designoppervlakken aan voor wedi Fundo douchesystemen en wedi
wand-, design- en functionele elementen. De voordelen in een oogopslag:
 Modern design, grote en voegloze oppervlakken
 Omvangrijk assortiment, op elkaar afgestemde kleuren en structuren
 Hoogwaardig composietmateriaal, door en door gekleurd
 Eenvoudig te reinigen oppervlakken, antislip in natte ruimten
 Bescherming tegen schimmel en bacteriën dankzij hygiënisch, antibacterieel oppervlak
 Snelle montage, eenvoudig en veilig tegelijkertijd
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Verscheidenheid
op topniveau
Systeemopbouw designelementen
wedi designelementen in de vorm van zitbanken, ligbanken en badkamermeubels verlenen douche en badkamer
de finishing touch en overtuigen met design en functionaliteit. Ze kunnen desgewenst worden bekleed met het
moderne wedi Top Line oppervlak of individueel worden betegeld. Alle wedi systeemcomponenten zijn onderling
compatibel en 100 % waterdicht in het totaalsysteem. Voor duurzame veiligheid, met fabrieksgarantie.

wedi Top Wall
voor wedi bouwplaten

wedi Sanoasa Top
voor wedi Sanoasa zitbank 3

wedi Designelementen
bijv. wedi Sanoasa zitbank 3

Fundo Top
voor Fundo Riolito Neo
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Perfecte hygiëne
Bescherming tegen schimmel en bacteriën
dankzij antibacterieel oppervlak
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Fundo Top kant en klaar oppervlakken
®

De Fundo Top omvat pasnauwkeurige designoppervlakken voor de wedi Fundo douche-elementen Primo, Riolito
Neo en Plano en helpt bij de vormgeving van een esthetisch hoogwaardige en tevens voegloze douchegelegenheid.
De oppervlakken zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, bijzonder eenvoudig te reinigen, gemakkelijk te
monteren. Bovendien verlenen ze een aangenaam en warm gevoel aan de voeten. Naast de kleurvarianten stone
grijs, concrete grijs, carbon zwart en sahara beige in natuursteenoptiek kan worden gekozen voor de kleur pure
wit met homogeen oppervlak.

Aangenaam warme

Antislip in de

oppervlakken

natte ruimte

Fundo Top gootafdekkingsset

Fundo Top plint

Bij de montageklare Fundo Top oppervlakken is

Speciaal voor doucheoplossingen in de unieke com-

passend toebehoren verkrijgbaar, bijv. de passende

binatie van wedi Fundo douche-element met kant-

gootafdekkingen voor wedi Fundo douchesystemen

en-klaar Fundo Top oppervlak zijn passende en in

met sleufdrain. Deze zijn verkrijgbaar in een qua

kleur afgestemde Fundo Top sokkellijsten verkrijg-

kleur afgestemde Fundo Top inlay in de moderne

baar. De lijsten zorgen voor een optisch aantrekkelijke

trendkleuren grijs, antraciet-zwart en wit en creëren

instap en passen perfect in het complete beeld van

een harmonische, aantrekkelijke doucheruimte.

de douche.

®

®

Speciaal voor
doucheoplossingen

Met in kleur
bijpassende inlay
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VOC-classificatie
wedi Top Line is zeer emissiearm en
onbedenkelijk voor de gezondheid

wedi Top Wall kant en klaar oppervlakken
®

De kant en klare wedi Top Wall designoppervlakken bieden de unieke mogelijkheid van een voegloze en dus
aantrekkelijke en eenvoudig te reinigen wandbekleding. In de moderne trendkleuren carbon zwart, concrete
grijs, stone grijs en sahara beige zijn ze gemaakt van een hoogwaardig, door en door gekleurd materiaal met
esthetische natuursteenlook. De klassieke kleur pure wit beschikt over een homogeen oppervlak en kan perfect
in elke bestaande badkamervormgeving worden geïntegreerd. Alle uitvoeringen kunnen willekeurig worden
gebruikt voor individuele designs of intarsia.

Voor de voegloze bekleding
van wanden en oppervlakken
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wedi Sanoasa Top kant en klaar oppervlakken
®

Wie kiest voor een wedi douche, kan niet alleen wand- en douche-elementen met bijpassende wedi Top designoppervlakken bekleden, maar ook zijn bijpassende zitbank. wedi Sanoasa Top maakt het mogelijk – op maat gemaakt
voor de wedi Sanoasa zitbank 3 en zoals alle functionele en designelementen van de wedi Top Line verkrijgbaar
in de kleuren pure wit, stone grijs, sahara beige, concrete grijs en carbon zwart.

Extra geconstrueerd voor
de wedi Sanoasa zitbank 3
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wedi design en vormgeving

wedi Sanwell Top kant en klaar oppervlakken
®

De wedi Sanwell Top nis werd pasnauwkeurig geconstrueerd voor de Sanwell nis en het Sanwell wandelement.
Ze zorgt voor een voegloze vormgeving van schappen en legvlakken, bijv. in combinatie met wedi Top Wall.

Pasnauwkeurige pendants
voor de wedi Sanwell nissen

wedi I-Board Top kant en klaar oppervlakken
®

Ook sanitaire installatiewanden kunnen snel en eenvoudig worden bekleed met de wedi Top Line. Het speciale
kenmerk: De designoppervlakken hebben een antibacteriële werking, zijn gemakkelijk te reinigen en bieden dus
de absolute hygiënische plus in de badkamer. De passende onderconstructie, bestaande uit wedi I-Board of wedi
I-Board Plus, garandeert 100 % waterdichtheid en daarmee duurzame veiligheid.

Speciaal voor wedi I-Board /
wedi I-Board Plus
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wedi Sanoasa zitbanken
®

De wedi Sanoasa zitbanken bieden veel ruimte voor ontspanning en een comfortabele lichaamsverzorging. Met
een rechte, schuine of afgeronde rand en verschillende breedten of met een compleet vrij zwevende zitplaats is
voor elke smaak en elke toepassing de passende uitvoering verkrijgbaar.

Uiterst stabiel draagelement,
in twee breedten verkrijgbaar

Vrijdragende bank
voor nisoplossingen

wedi Sanoasa hoekbankje

wedi Sanoasa bankelementen

De hoekbank is een vrijdragend zitelement en is

Met de Sanoasa banken van de Comoda en Bellina

dankzij de driehoekige, compacte vorm ideaal voor

serie kunnen nagenoeg alle zitcombinaties worden

kleine douches. De montage is zowel op de ruwe

gerealiseerd. Rechte banken, hoekconstructies of

ondergrond als op de betegeling mogelijk.

fraaie, afsluitende oplossingen – na de individuele

®

®

betegeling zorgen ze voor accenten in badkamers
en wellnessinrichtingen.

Gewoon sterk:
belastbaar tot
150 kg

Modulair te
combineren
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wedi Sanoasa vrijdragende zitbanken
®

Comfortabele zitmogelijkheden in het gewenste formaat. De ruime zitbank uit de wedi Sanoasa serie is maar
aan drie zijden gemonteerd en daardoor vrijdragend, zonder onderconstructie. Het bijzondere: de betegelbare
bankelementen kunnen op de millimeter nauwkeurig worden vervaardigd voor lengten tussen 1.500 en 3.000 mm.
Voor een hoekconstructie is een vierkant element beschikbaar dat de twee haaks ten opzichte van elkaar staande
banken met elkaar verbindt. Voor nog meer comfort kan een warmwaterverwarming in de zitbankconstructie
worden geïntegreerd. Alle gereedschappen voor de montage zijn bij de levering inbegrepen – voor een bijzonder
eenvoudige en snelle installatie.

Vrijdragende constructie,
extreem belastbaar (170 kg
per m, in betegelde toestand)
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wedi Sanoasa ligbanken
®

De wedi Sanoasa ligbanken overtuigen vooral door
hun markante en unieke vormen. Ze zijn verkrijgbaar
in vijf verschillende uitvoeringen en kunnen willekeurig
worden betegeld of bepleisterd. Alle ligstoelen kunnen worden besteld zonder verwarming of met een
geïntegreerd verwarmingssysteem (warm water of
elektrische verwarming).
Markante
vormgeving

wedi Sanoasa Shine ligbanken
®

Exclusieve wellness-ligbanken met extravagante designcoating. Voor de luxe particuliere badkamer of voor de
openbare wellnessinrichting biedt de serie wedi Sanoasa Shine comfortabele ligbanken in vijf verschillende vormen.
De hoogwaardige lak die in meerdere lagen wordt aangebracht, is verkrijgbaar in ca. 200 UNI-kleuren (RAL) of
met parelmoereffecten en verandert elke ligbank in een nobel designmeubel. De oppervlakken zijn voegloos en
daardoor bijzonder eenvoudig en snel te reinigen. En het beste is: de ligbanken kunnen direct na de plaatsing
worden gebruikt – geen installatie vereist. Dankzij hun geringe gewicht kunnen ze bovendien te allen tijde naar
elke gewenste plek worden verplaatst.

200

ca.
kleuren
UNI of
parelmoer

58

wedi design en vormgeving

wedi Sanbath vrijdragende wastafel

wedi Sanbath

met goot

wastafels

De zwevende wastafel met geïntegreerde sleufdrain

De stijlvolle wastafels wedi Sanbath Cube en Wave

– met een variabele breedte tussen 500 en 1.300 mm.

kunnen individueel worden betegeld in de stijl van de

Daarnaast staan vier gootlengten (300, 700, 800 en

badkamer. Ze beschikken af fabriek over alle vereiste

900 mm) ter beschikking, waarbij ook het type gootaf-

uitsparingen voor armaturen en kunnen daarom snel,

dekking (standaard, exclusief, betegelbaar) eveneens

eenvoudig en veilig worden gemonteerd.

®

®

individueel kan worden gekozen.
Voorbereid voor de
montage van armatuur
en stankafsluiter
Vrijdragende constructie,
belastbaar tot 150 kg

wedi Sanbath badkuipen

wedi Sanbath douchezuilen

De wedi Sanbath badkuipen van de series Cube en

Door de creatieve vorm van de Sanbath douchezuilen

Wave overtuigen met hun puristische design, worden

in combinatie met de talrijke individualiseringsmoge-

montageklaar geleverd en kunnen direct na de plaat-

lijkheden bij de betegeling verandert iedere douche

sing en de aansluiting met de gewenste afwerking

in een uniek eindresultaat.

®

®

worden betegeld.

Montageklaar
geleverd

Gewelfd of
rechtlijnig
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Productoverzicht
Fundo Top voor Fundo Primo
vierkant, centraal
900 ×

900 × 6 mm

rechthoekig, centraal

rechthoekig, decentraal

1.200 ×

1.200 ×

900 × 6 mm

1.400 ×

900 × 6 mm

900 × 6 mm

1.200 × 1.200 × 6 mm

1.600 × 1.000 × 6 mm
1.800 ×

900 × 6 mm

Fundo Top voor Fundo Plano
vierkant, centraal
900 ×

900 × 6 mm

Fundo Top voor Fundo Riolito Neo

rechthoekig, centraal

rechthoekig, decentraal

1.200 ×

1.600 × 1.000 × 6 mm

900 × 6 mm

wedi Fundo gootafdekkingsset
rechthoekig,

790 × 45 × 13 mm

dicht bij de muur
1.200 ×

900 × 6 mm

1.600 × 1.000 × 6 mm
1.800 ×

900 × 6 mm

Met de wedi doucheconfigurator kunt u uw douche snel
en eenvoudig online plannen. Stap voor stap begeleidt de
handige tool u door de verschillende keuzemogelijkheden
en geeft advies over bijpassende wedi producten voor de
www.wedi.de/nl/doucheconfigurator

individuele uitgangssituatie.
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wedi design en vormgeving

Fundo Top plint
1.880 × 200 × 6 mm

wedi Top Wall
2.500 ×

900 × 6 mm

2.500 × 1.200 × 6 mm

wedi Sanoasa Top voor wedi Sanoasa zitbank 3
1.200 × 380 × 460 mm

wedi Sanwell Top voor wedi Sanwell Nissen
nis 20/40

nis 30/60

230 × 430 × 100 mm

330 × 630 × 100 mm

wedi I-Board Top voor wedi I-Board
1.200 × 1.245 × 6 mm
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wedi Sanoasa banken
zitbank 3, afgerond

zitbank 1, recht
900 × 380 × 454 mm

900 × 380 × 454 mm

1.200 × 380 × 454 mm

1.200 × 380 × 454 mm

zitbank 2, schuin

zitbank 4, recht
1.200 × 380 × 80 mm

900 × 380 × 454 mm
1.200 × 380 × 454 mm

wedi Sanoasa hoekbankje

wedi Sanoasa vrijdragende zitbanken
600 × 300 × 100 mm

Recht

800 × 400 × 100 mm

Hoek
U-vorm
1.500 – 3.000 mm

wedi Sanoasa Comoda
zitbankelement

draagelement

draagelement

1.000 × 600 × 620 mm

afsluiting recht

afsluiting rond

2.000 × 600 × 620 mm

1.000 × 500 × 250 mm

1.000 × 500 × 250 mm

hoekelement zitbank

hoekelement drager

hoekelement drager

650 × 650 × 620 mm

Overgang recht

Overgang afgerond

850 × 850 × 620 mm

650 × 650 × 250 mm

850 × 850 × 250 mm

afsluitelement zitbank

afsluitelement drager

armleuning

600 × 300 × 620 mm

500 × 200 × 250 mm

650 × 105 × 870 mm

700 × 600 × 620 mm

600 × 500 × 250 mm

zitbankelement

draagelement

draagelement

1.000 × 486 × 240 mm

afsluiting recht

afsluiting rond

2.000 × 486 × 240 mm

1.000 × 386 × 250 mm

1.000 × 425 × 250 mm

hoekelement zitbank

hoekelement drager

hoekelement drager

550 × 550 × 240 mm

Overgang recht

Overgang afgerond

736 × 736 × 240 mm

550 × 550 × 250 mm

736 × 736 × 250 mm

afsluitelement zitbank

afsluitelement drager

armleuning

486 × 300 × 240 mm

386 × 200 × 250 mm

550 × 105 × 650 mm

600 × 486 × 240 mm

500 × 486 × 250 mm

wedi Sanoasa Bellina
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wedi design en vormgeving

wedi Sanoasa ligbanken

wedi Sanoasa Shine ligbanken
Sanoasa ligbank 1

Sanoasa Shine ligbank 1

1.920 × 700 × 672 mm

1.920 × 700 × 672 mm

Sanoasa ligbank 2

Sanoasa Shine ligbank 2

1.442 × 700 × 1.104 mm

1.442 × 700 × 1.104 mm

Sanoasa ligbank 3

Sanoasa Shine ligbank 3

1.856 × 700 × 764 mm

1.856 × 700 × 764 mm

Sanoasa ligbank 4

Sanoasa Shine ligbank 4

2.014 × 700 × 921 mm

2.014 × 700 × 921 mm

Sanoasa ligbank 5

Sanoasa Shine ligbank 5

1.738 × 700 × 890 mm

1.738 × 700 × 890 mm

wedi Sanbath Cube

wedi Sanbath Wave
wastafel

wasbak

570 × 570 × 925 mm

1.000 × 550 × 200 mm

badkuip

badkuip

1.800 × 850 × 625 mm

1.800 × 850 × 625 mm

douchezuil

douchezuil

850 × 400 × 2.200 mm

400 × 1.010 × 2.500 mm

wedi Sanbath vrijdragende wastafel met goot
500 – 1.300 × 500 × 120 mm
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04
wedi
bouwsystemen
Voor de beste systemen alleen het beste materiaal
De wedi bouwplaat vormt de basis voor de veelzijdige wedi bouwsystemen en is verkrijgbaar
in verschillende uitvoeringen: in klein of groot formaat voor vloer en wandtoepassingen, als
gesleufde variant voor ronde constructies en in de vorm van functionele elementen, bijv. voor
schap- en nisoplossingen, voor de bekleding van buisaansluitingen en sanitaire installatiewanden.
 100 % waterdicht totaalsysteem
 Kant-en-klaar afgedicht en direct betegelbaar
 Perfecte combinatie van licht gewicht en hoge stabiliteit
 Warmte-isolerend materiaal voor de bezuiniging op energiekosten
 Duurzame bescherming tegen vocht en schimmel
 Snelle en eenvoudige verwerking – duurzaam veilig
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Onmisbaar voor
onder de tegels
Systeemopbouw bouwsystemen
Functionaliteit en veiligheid spelen bij alle onderconstructies een beslissende rol. Dat is precies de reden waarom
verwerkers al decennia lang vertrouwen op de unieke kwaliteit van de kant-en-klaar afgedichte en direct betegelbare wedi bouwsystemen. Het basismateriaal wedi bouwplaat is warmte-isolerend, licht en stabiel tegelijk en
100 % waterdicht in het totaalsysteem. Voor duurzame veiligheid, met fabrieksgarantie.

wedi Tools weefselband
voor de eenvoudige wapening
van voegen

wedi Sanwell wandelement
vrijstaande, stabiele scheidingswand met nisoplossing

wedi bouwplaten
waterdichte bekleding
van aangrenzende
oppervlakken

wedi 610
lijm en afdichtmiddel
voor de waterdichte
verlijming van voegen
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Egalisatiesysteem voor
oude wandbekledingen

1

De wedi bouwplaat in de dikte 4 of 6 mm sluit eenvoudig en snel
aan op oude tegels, waardoor een schone, vlakke ondergrond ont2

staat die opnieuw kan worden betegeld.

4

Gebruikte producten
1 wedi 320  voor de oppervlakteverlijming van de bouwplaten
	

op de ondergrond

3

2
	wedi
bouwplaat  dikte 4 – 6 mm, voor de opbouw van

wandoplossingen
3
	wedi
610  lĳm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlĳmen

van naden
4 wedi Tools weefselband  voor het verstevigen van naden
	

Overgangssysteem naar
wanden van gipskarton
1
2

De wedi bouwplaat in de dikte 12,5 mm sluit vlak en pasnauwkeurig
aan op gipskartonplaten en creëert zo een zinvolle voortzetting als
afdichting in het natte gedeelte van badkamers.
Gebruikte producten

3

1
	wedi
bouwplaat  dikte 12,5 mm, voor de opbouw van

wandoplossingen op een draagconstructie
2 wedi Tools weefselband  voor het verstevigen van naden
	
3
	wedi
610  lĳm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlĳmen

van naden en voor de montage van de raad de bouw op een

4

draagconstructie
4 wedi Fundo afdichtingsset  speciaal voor de afdichting van
	

5

wedi Fundo douchevloerelementen, voor de aansluiting op
aangrenzende oppervlakken
5
	Fundo
Primo  douche-element, hier met centrale puntafvoer
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wedi bouwsystemen

Egalisatiesysteem voor
oneffen wanden
De wedi bouwplaat in de dikte 20 mm verandert in combinatie met
wedi Tools metaalpluggen oude, niet of slechts deels draagkrachtige
ondergronden in draagkrachtige, vlakke oppervlakken – eenvoudig,
snel en voordelig.
Gebruikte producten
1
	wedi
360  voor het bevestigen van bouwplaten aan klonten
2
	wedi
bouwplaat  dikte 20 mm, voor de opbouw van

1

wandoplossingen op oneffen ondergronden
3 wedi Tools metaalplug  voor het aanbrengen van
	

3

bouwplaten op wanden

2

4 wedi Tools afdichtingsband  voor de veilige afdichting van
	

hoek- en aansluitvoegen evenals naden en doorvoeren
5 wedi 520  flexibele afdichtmiddelen voor afdichtingsdetails
	

4

5

Vormgevingssysteem
voor ronde vormen
2

De wedi bouwplaat Construct biedt talloze opties voor de individuele

1

4

vormgeving. Of het nu gaat om radii of halfronde oplossingen, met de
af fabriek voorgesneden lengte- of dwarsinsnijdingen is alles mogelijk.
1

Gebruikte producten
1
	wedi
bouwplaat  voor het nauwkeurig construeren

van wastafeloplossingen

3

2
	wedi
610  lĳm- en afdichtmiddel voor het waterdicht

verlĳmen van naden

5

3
	wedi
Construct  vervormbare bouwplaat voor

individuele vormgeving
4 wedi Tools weefselband  voor het verstevigen van naden
	
5 wedi Subliner Dry & Flex  scheuroverbruggende
	

afdichtings- en ontkoppelingsbaan
	wedi 520  flexibele afdichtmiddelen voor afdichtingsdetails
	wedi Tools afdichtingsband  voor de veilige afdichting van
hoek- en aansluitvoegen evenals naden en doorvoeren
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wedi bouwplaat
De wedi bouwplaat is de basis van alle systeemoplossingen. Hij is voor 100 % waterdicht, extreem stabiel en verkrijgbaar in talrijke uitvoeringen. Hij kan te allen tijde – zonder functie- of garantieverlies – op individuele formaten
en in allerlei vormen worden gesneden en biedt daarbij optimale warmte-isolatie en waterdichtheid in één. De
veelzijdigheid is uniek. Een complete badkamer, een individuele wastafel of op maat gemaakte objecten – met
de wedi bouwplaat is alles mogelijk.

De voordelen besparen
voor de verwerker
tijd en geld

100 % waterdicht
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wedi bouwsystemen

wedi XL en XXL bouwplaten
Karakteristiek voor de grote wedi bouwplaten is
de buitengewone breedte van maar liefst 1,20 m.
Hierdoor kunnen ze niet alleen worden gebruikt als
vrijstaande wand, maar wordt bovendien het aantal
naden verminderd, waardoor de montage aanzienlijk wordt vereenvoudigd. De bouwplaten XL en XXL
beschikken over alle voordelen van de klassieke wedi
bouwplaat en zijn daarnaast ondanks hun grootte

Stabiele,

uiterst licht en eenvoudig te verwerken.

solitaire
wandoplossing

wedi Vapor 85 bouwplaat

wedi Vapor bouwplaat

De wedi Vapor 85 is een bouwplaat met constructieve,

De wedi Vapor is een bouwplaat die bij strenge vereis-

dampremmende eigenschappen en een goedgekeurd,

ten als dampwering wordt toegepast. Op grond van

plaatvormig afdichtingssysteem. Ze is vanwege de

de zeer hoge sd-waarde van 283 m is ze ideaal voor

hoge sd-waarde van 92 m ideaal voor toepassingen

extreem veeleisende toepassingen in ruimten met een

in natte ruimten met verhoogde luchtvochtigheid,

permanent hoge luchtvochtigheid, ter bescherming

ter bescherming van de constructie van bijv. stoom-

van de constructie in bijv. openbare zwembaden.

douches, spa & wellnessinrichtingen enz.

Sd-waarde: 283 m
Sd-waarde: 92 m
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wedi Construct bouwplaat

wedi PreLine bouwplaat

De wedi Construct biedt talloze mogelijkheden voor

wedi PreLine is een volledig voorbereide bouwplaat

de individuele vormgeving. Of u nu op zoek bent

met af fabriek aangebrachte uitsparingen voor de

naar kleine radii of halfronde oplossingen, met de

eenvoudige installatie van een warmwaterverwar-

bouwplaat Construct kunt u dankzij de in de fabriek

ming. Door de goede isolerende eigenschappen van

voorgesneden lengte- of dwarsinsnijdingen uw fantasie

het materiaal wordt de warmte naar de ruimte ge-

de vrije loop te laten.

reflecteerd, hetgeen resulteert in een evenwichtige

®

warmteverdeling.
Betegelbaar of
voor stucwerk

Perfect patroon,
legafstand: 150 mm

wedi Mensolo L / U hoekelement

wedi Bathboard badombouw

De handige koelelementen Mensolo in L- en U-vorm

De in de fabriek voorgefabriceerde badbekleding wedi

zijn veelzijdig toepasbaar, bijv. als buisbekleding of

Bathboard met een dikte van 20 mm kan worden toe-

schapoplossing. Het oppervlak kan desgewenst wor-

gepast voor nagenoeg ieder badformaat. Door de in

den vormgegeven met wedi Top Wall tegels, pleister-

hoogte verstelbare pootjes kunnen bij de montage tot

werk of verf.

ca. 10 cm grote oneffenheden in de ruwe beton- of

®

®

dekvloer worden weggewerkt.

Snel gemonteerd
Al meer dan 35 jaar
succesvol

Flexibel toepasbaar
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wedi I-Board en wedi I-Board Plus bekleding-set voor sanitaire installatiewanden
®

®

wedi I-Board en wedi I-Board Plus zijn een compleet voorbereid functioneel element voor de bekleding van sanitaire
installatiewanden. Met een breedte van 120 cm kunnen de planken lsnel en gemakkelijk worden aangepast aan
bijna al uw persoonlijke wensen en zijn ze ondanks hun geringe gewicht uiterst stabiel en veerkrachtig. wedi
I-Board Plus kan dankzij de af fabriek geïntegreerde verstevigingsplaat bepleisterd (pleisterdikte ≥ 3 mm) of met
mozaïek (vanaf 2 × 2 cm) betegeld worden.

Snel en eenvoudig
te monteren

wedi I-Board Plus:
Speciaal voor
pleisterwerk en
mozaïek
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wedi Sanwell nissen

wedi Sanwell wandelement

De wedi Sanwell nissen zorgen voor extra legvakken

Het stabiele wandelement met geïntegreerde nis is ideaal

in douche en bad. Ze bieden ruimte voor tal van dou-

voor de toepassing als scheidingswand voor de douche.

chespullen of persoonlijke decoratie-ideeën. Ze zijn

Het kan bijzonder eenvoudig gemonteerd en daarna

bovendien verkrijgbaar in verschillende vormen en zijn

direct betegeld worden. Daarbij kunnen zowel de to-

compatibel met wedi systeemoplossingen.

tale grootte als het nisformaat van het wedi Sanwell

®

®

wandelement individueel worden aangepast.

Verschillende

met geïntegreerde,

afmetingen

aanpasbare nis

Ideaal te
gebruiken als
scheidingswand

Eenvoudige integratie in
het wedi wandoplossingen

Fundo designdouches
De extravagante wandelementen in ronde vorm of in de vorm van een slak zijn ideaal voor vrijstaande douches
in grote ruimten. Ze kunnen perfect worden gecombineerd met bijpassende douchevloerelementen en zijn
desgewenst verkrijgbaar met of zonder leidingkanalen.

Buitengewoon
design
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Productoverzicht
wedi bouwplaat
1.250 × 600 × 4 mm

2.500 × 600 × 30 mm

2.600 × 600 × 10 mm

1.250 × 600 × 6 mm

2.500 × 600 × 40 mm

2.600 × 600 × 20 mm

1.250 × 600 × 10 mm

2.500 × 600 × 50 mm

2.600 × 600 × 30 mm

2.500 × 600 × 60 mm

2.600 × 600 × 40 mm

2.500 × 600 × 80 mm

2.600 × 600 × 50 mm

2.500 × 600 × 4 mm
2.500 × 600 × 6 mm

2.500 × 600 × 100 mm

2.500 × 600 × 10 mm

2.500 × 625 × 12,5 mm

2.500 × 600 × 12,5 mm
2.500 × 600 × 20 mm

wedi XL bouwplaat

wedi XXL bouwplaat
2.500 × 900 × 12,5 mm

2.500 × 1.200 × 10 mm

2.500 × 900 × 20 mm

2.500 × 1.200 × 20 mm

2.500 × 900 × 30 mm

2.500 × 1.200 × 30 mm

2.500 × 900 × 50 mm

2.500 × 1.200 × 50 mm
2.600 × 1.200 × 12,5 mm
2.600 × 1.200 × 20 mm

wedi Vapor 85 bouwplaat

wedi Vapor bouwplaat
2.500 × 600 × 12,5 mm

2.500 × 600 × 14 mm

2.500 × 600 × 20 mm

2.500 × 600 × 21,5 mm

2.500 × 900 × 12,5 mm

2.500 × 600 × 51,5 mm

2.500 × 900 × 20 mm

wedi Construct bouwplaat
langs

dwars

2.500 × 600 × 20 mm

2.500 × 600 × 20 mm

2.500 × 600 × 30 mm

2.500 × 600 × 30 mm

2.500 × 600 × 50 mm

2.500 × 600 × 50 mm

wedi PreLine bouwplaat
1.240 × 600 × 30 mm
1.240 × 600 × 40 mm
1.240 × 600 × 50 mm
1.240 × 600 × 60 mm
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wedi Mensolo L/U hoekelement
U hoekelement

L hoekelement
2.500 × 150 × 150 mm

2.600 × 150 × 150 mm

2.600 × 200 × 200 mm

2.500 × 200 × 200 mm

2.600 × 200 × 200 mm

2.600 × 300 × 150 mm

2.500 × 200 × 400 mm

2.600 × 200 × 400 mm

2.500 × 300 × 300 mm

2.600 × 300 × 300 mm

wedi Bathboard badkuip- en douchebakbekleding
douchebakombouw

badombouw
langselement

kopselement

900 × 200 × 20 mm

1.800 × 600 × 20 mm

770 × 600 × 20 mm

900 × 300 × 20 mm

2.100 × 600 × 20 mm

wedi I-Board bekleding-set voor sanitaire installatiewanden

wedi I-Board Plus bekleding-set voor sanitaire installatiewanden
1.200 × 1.245 × 20 mm

1.200 × 1.245 × 20 mm

wedi Sanwell Nissen

wedi Sanwell wandelement
nis 20/40

XL, met nis 60/30

454 × 654 × 112,5 mm

2.500 ×

900 × 100 mm

454 × 654 × 82,5 mm
XXL, met nis 60/30
nis 30/60

2.500 × 1.200 × 100 mm

554 × 854 × 112,5 mm
554 × 854 × 82,5 mm

Fundo Trollo

Fundo Nautilo
wandelement

wandelement

1.100 × 2.015 mm

1.850 × 1.475 × 2.015 mm

opzetelement wand

opzetelement wand

1.100 × 500 mm

1.850 × 1.475 × 500 mm

Fundo Trollo libero

Fundo Nautilo libero

wandelement

wandelement

1.154 × 1.100 × 2.015 mm

1.850 × 1.475 × 2.015 mm

opzetelement wand

opzetelement wand

1.154 × 1.100 × 500 mm

1.850 × 1.529 × 500 mm
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wedi systeemtoebehoren
Voor een duurzaam veilige afdichting en montage
Snel, hoogwaardig en gegarandeerd veilig – het wedi assortiment met veelzijdig toebehoren
biedt de gekeurde componenten van de wedi afdichtingssystemen en handige systeemhulpen
voor het verlijmen en monteren. Van het beproefde wedi 610 lijm- en afdichtmiddel en vliesversterkte afdichtbanen en -hoeken tot en met de omvangrijke wedi Fundo-afdichtset voor alle
vakkundig uitgevoerde aansluitingen en voegen in de douche.
 Alle producten uit één hand
 Perfect op elkaar afgestemd
 Eenvoudig en snel verwerkt
 Voor een veilig resultaat – gekeurd en toegelaten
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Eersteklas techniek
Systeemopbouw toebehoren
Het omvangrijke wedi systeemtoebehoren met alle vereiste componenten voor het afdichten, verlijmen en monteren,
completeren het assortiment. Alle producten stammen uit één hand en zijn perfect op elkaar afgestemd. Voor een
eenvoudige, snelle verwerking en duurzame veiligheid met toelating en fabrieksgarantie.

wedi Fundo afdichtset
voor de afdichting van
wedi Fundo douche-elementen

wedi 520
flexibel afdichtmiddel
voor het veilige afdichten
van de afdichtingsdetails

wedi 610
lijm- en afdichtmiddel
voor waterdichte naden

wedi Tools afdichtband
voor het veilige afdichten van
hoek-, aansluit- en stootvoegen

wedi 320 tegellijm,
universeel toepasbaar

wedi Tools randisolatiestrook
ter vermijding van de geluidsoverdracht

wedi Nonstep ProS
onder het cementgebonden
egalisatieproduct, ter vermindering
van contactgeluiden en geluiden
die door waterinstallaties worden
veroorzaakt
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De afdichting in
het wedi systeem –
alles uit één hand
Voor iedere vereiste de passende oplossing
Bij de nieuwbouw en de renovatie van badkamers is de afdichting een belangrijk thema, vooral omdat hier
verschillende uitvoerders samenwerken. wedi heeft daarom een eigen afdichtingsconcept ontwikkeld. Tot de
afdichtingsdetails behoren voegranden aan wand en vloer, overgangen naar de douche, alle soorten doorvoeren
en dilatatievoegen. wedi biedt het passende afdichtingssysteem voor elke toepassing. Perfect op elkaar afgestemd,
eenvoudig en snel gerealiseerd, gekeurd en toegelaten.

4

1

2

5

3
5

Kwaliteit
tot wel
20 jaar
garantie
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Soorten oppervlakteafdichting
Nr.

bereik

waterinwerking
(conform DIN 18534-1)

afdichtingsbouwwijze

aanbevolen
afdichtingssystemen

1

wandoppervlakken
in douches

matig (W1-I)

plaatvormige afdichting

wedi bouwplaten

plaatvormige afdichting

wedi Vapor 85

vloeibare afdichting

wedi 520 flexibele afdichtmiddelen

baanvormige afdichting

wedi Subliner Dry

baanvormige afdichting

wedi Subliner Dry & Flex

2

douche-scheidingswand

matig (W1-I)

plaatvormige afdichting

wedi bouwplaat, Scheidingswand
vanaf 50 mm

3

inloopdouches

hoog (W2-I)

plaatvormige afdichting als
douchevloerelement met afvoer

wedi Fundo douchesystemen

4

wandoppervlakken
en douchebakken

matig (W1-I)

plaatvormige afdichting

wedi bouwplaten

plaatvormige afdichting

wedi Vapor 85

vloeibare afdichting

wedi 520 flexibele afdichtmiddelen

baanvormige afdichting

wedi Subliner Dry

baanvormige afdichting

wedi Subliner Dry & Flex

plaatvormige afdichting

wedi bouwplaten

vloeibare afdichting

wedi 520 Fflexibele afdichtmiddelen

baanvormige afdichting

wedi Subliner Dry

baanvormige afdichting

wedi Subliner Dry & Flex

plaatvormige afdichting

wedi bouwplaten

vloeibare afdichting

wedi 520 flexibele afdichtmiddelen

baanvormige afdichting

wedi Subliner Dry

baanvormige afdichting

wedi Subliner Dry & Flex

5

vloeroppervlakken in ruimten
zonder hoge waterinwerking
vanuit de douche

vloeroppervlakken in ruimten
met inloopdouches

matig (W1-I)

hoog (W2-I)

Nationale normen, informatiebladen en richtlijnen moeten in acht worden genomen

Componenten van de wedi afdichtingssystemen
wedi afdichtingssystemen

systeemcomponenten

wedi bouwplaten

wedi 610 lijm- en afdichtmiddel
wedi 520 flexibele afdichtmiddelen
wedi 320 tegellijm universeel
wedi Tools afdichtingsband, afdichtingshoeken en afdichtingsmanchetten

wedi Vapor 85

wedi 620 afdichtmiddel
wedi 320 tegellijm universeel
wedi Tools afdichtingsband, afdichtingshoeken en afdichtingsmanchetten

wedi Fundo douchesystemen

wedi 610 lijm- en afdichtmiddel
wedi 520 flexibele afdichtmiddelen
wedi 320 tegellijm universeel
wedi Tools afdichtingsband, afdichtingshoeken en afdichtingsmanchetten
wedi Fundo afdichtingsset (bevat: wedi 520 flexibele afdichtmiddelen, wedi Tools afdichtingsband,
afdichtingshoeken; afgestemd op de montage van een wedi Fundo douchevloerelement)

wedi 520 flexibele afdichtmiddelen

wedi 320 tegellijm universeel
wedi Tools afdichtingsband, afdichtingshoeken en afdichtingsmanchetten

wedi Subliner Dry Dichtbahn
wedi Subliner Dry & Flex
ontkoppelingsbaan

wedi 620 afdichtmiddel
wedi 520 flexibele afdichtmiddelen
wedi 320 tegellijm universeel
wedi Tools afdichtingsband, afdichtingshoeken en afdichtingsmanchetten

toebehoren

wedi Tools butyl-afdichtband voor badkuipen
wedi Tools beschermingsband
wedi Tools wand afdichtset (bevat: wedi Subliner Dry afdichtingsbaan,
wedi Tools afdichtingsband, afdichtingsmanchetten, wedi 520 flexibele afdichtmiddelen)
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wedi 320 tegellijm

wedi 360 flexibele middelbedmortel

De universeel toepasbare wedi 320 dunbedmortel

Hoogwaardige, met kunststof veredelde, hydraulisch

op basis van hydraulische bindmiddelen is ideaal

en snelhardende middenbedmortel voor wedi bouw-

voor het plaatsen en leggen van wedi bouwplaten

platen en muur- en vloerbedekkingen. De mortelbed-

en wand- en vloertegels.

dikte ligt tussen 5 en 20 mm.

Perfect geschikt
voor binnen
waterdicht
en universeel
toepasbaar

wedi 610 lijm- en afdichtmiddel

wedi 620 afdichtmiddel

Als veelzijdig toepasbaar eencomponentslijm- en af-

Met wedi 620 kunnen wedi Tools afdichtbanden,

dichtmiddel is wedi 610 vooral geschikt voor de in

-hoeken en -manchetten waterdicht worden verbon-

slechts één bewerking uitvoerbare eenvoudige, veilige

den. Bovendien is het geschikt voor de afdichting van

en waterdichte naden tussen wedi bouwplaten. De

wedi Vapor 85 met een in de fabriek aangebrachte,

combinatie van wedi bouwplaat en wedi 610 heeft

baanvormige dampwering en van naden tussen de

een ETA-goedkeuring en is bouwtechnisch goedge-

afdichtingsen ontkoppelingsbanen wedi Subliner Dry

keurd voor hoogbelaste bereiken.

en wedi Subliner Dry & Flex.

®

oplosmiddel-,

Onmisbaar in

silicone- en

combinatie met

PCP-vrĳ

wedi Vapor 85
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wedi 520 afdichtmiddelen

wedi Fundo afdichtingsset

Het flexibele tweecomponenten afdichtmiddel wedi

De wedi Fundo afdichtset bestaat uit de producten

520 is scheuroverbruggend en uiterst veilig bij ach-

wedi 520 afdichtmiddel, wedi Tools afdichtband en

teraf optredende ondergrondscheuren. Ideaal voor de

wedi Tools afdichthoeken en is speciaal bedoeld voor

afdichtingsdetails in alle wedi afdichtingssystemen.

de waterdichte aansluiting van wedi Fundo douche-

®

vloerelementen op andere systeemvreemde materialen, zoals estrik of gipskarton, en aangrenzende wedi
afdichtingssystemen.

Speciaal voor wedi Fundo
douchevloerelementen

Hydraulisch
hardend
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wedi Tools

wedi Tools afdichtingsband

wand afdichtset

en afdichtingshoeken

De wedi Tools wandafdichtset biedt alle componenten

wedi Tools afdichtband en afdichthoeken zijn geschikt

voor een veilige en duurzame afdichting van de wandop-

voor de veilige afdichting van hoek- en aansluitvoegen

pervlakken in de douche. De set bevat de waterdichte

evenals naden. Ze zijn vervaardigd van met polypropyl-

en scheuroverbruggende afdichtingsbaan wedi Subliner

eenvlies gecoate TPE (thermoplastische elastomeren)

Dry, de wedi Tools afdichtband voor de flexibele afdich-

en beschikken over zeer goede hechteigenschappen.

®

®

ting van naden, de wedi Tools afdichtmanchetten in verschillende maten voor de afdichting van buisdoorvoeren
Voor hoek- en

en de flexibele tweecomponenten-afdichtmortel wedi 520.

aansluitvoegen
en naden

Eén set,
alles erin

wedi Tools afdichting afschot

wedi Tools beschermingsband

De driedimensionele afdichthoeken van een met

Het wedi Tools beschermingsband wordt speciaal

polypropyleenvlies gecoat TPE zijn ideaal voor de af-

gebruikt voor de bescherming van wand/wand- en

dichting van de voegranden aan wand en vloer en

wand-/vloer-aansluitingen en voor dilatatievoegen op

houden daarbij nog rekening met de verschillende

de vloer. Het robuuste materiaal voorkomt schade aan

afschotsituaties van de Fundo Riolito en Riolito Neo

de afdichting bij het wegsnijden van elastische af-

douchevloerelementen.

dichtmaterialen. Dankzij een dikte van slechts 0,90 mm

®

®

kan het perfect in ieder wedi afdichtingssysteem
worden geïntegreerd.

Afdichtingsdetails voor
de sleufdrain
Perfect voor de toepassing met
wedi Tools afdichtbanden
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wedi Tools

wedi Tools butyl-afdichtband

®

®

afdichtingsmanchetten

voor badkuipen

De elastische en vliesversterkte wedi afdichtmanchet-

Het vliesversterkte wedi Tools afdichtband voor badkui-

ten zijn geschikt voor de afdichting van buisleidingen

pen bestaat uit een TPE-gecoat polypropyleenvlies

onder keramische vloeren in douche- en natte ruim-

met aangebrachte butylstrook. Het beschikt over

ten. Ze zijn verkrijgbaar voor de buisdiameters 10 –

goede hechteigenschappen en is geschikt voor het

24 mm, 35 – 50 mm, 50 – 75 mm en 90 – 125 mm en

veilige afdichten van badkuipen en douchebakken van

bieden een veilige afdichting voor verschillend grote

staal-emaille, acryl of vergelĳkbare materialen. Het is

doorvoeren. Als aanvulling biedt wedi een andere

optioneel verkrĳgbaar in een set met de zelfklevende

afdichtmanchet aan om aparte afvoeren systeemge-

ontkoppelingsstrook die zorgt voor een spanningscom-

richt af te dichten.

pensatie tussen de badkuip en de aangrenzende wand.

Verschillende
TPE-gecoat

nominale wijdten

polypropyleenvlies
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wedi Subliner Dry & Flex
®

De flexibele, scheuroverbruggende afdicht- en ontkoppelingsbaan wedi Subliner Dry & Flex bestaat uit een uiterst
scheurvaste polyethyleenfolie en is geschikt voor snelle afdichtingsmaatregelen bij termijngebonden projecten
in combinatie met keramische tegels en platen evenals natuursteenlagen voor wandoppervlakken. De speciale
baan zorgt voor een beter spanningsevenwicht bij plotselinge temperatuurschommelingen. De baan is gekeurd
en toegelaten voor de toepassingsgebieden tot A en C (conform DIN 18534, W2-I).

2-in-1: afdichting
en ontkoppeling
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wedi Subliner Dry
®

wedi Subliner Dry is een dunne, scheuroverbruggende afdichtbaan van een scheurvaste polyethyleenfolie die aan
twee zijden bekleed is met een speciaal vlies dat zorgt voor een optimale verankering aan ondergrondvoorbehandelingsproducten. Perfect combineerbaar met de wedi systeemcomponenten, bijv. wedi Tools afdichtband
en wedi 520. Gekeurd en toegelaten voor de toepassingsgebieden tot A en C (conform DIN 18534, W2-I).

Waterdicht en
scheuroverbruggend

wedi Subliner Flex

wedi Tools weefselband

De scheuroverbruggende ontkoppelingsbaan wedi

Het desgewenst zelfhechtende wedi Tools weefsel-

Subliner Flex voor wand- en vloeroppervlakken bin-

band is speciaal geschikt voor de fixatie resp. overbrug-

nenshuis bestaat uit een stabiele weefselwapening

ging van bouwplaatnaden.

®

®

die aan twee zijden bekleed is met een speciaal vlies
dat zorgt voor een optimale verankering aan ondergrondvoorbehandelingsproducten.

Voor wand- en

Speciaal voor de fixatie

vloertoepassingen

van voegranden

89

wedi Nonstep ProS
®

Verbeterde geluidsisolatie met geringe opbouwhoogte. wedi Nonstep ProS is een hoogwaardig geluidsisolatievlies
dat onder de wedi Fundo douche-elementen wordt aangebracht voor de duidelijke vermindering van contactgeluiden en geluiden die door waterinstallaties worden veroorzaakt. Met een dikte van slechts 9 mm verandert het
vlies Nonstep ProS de opbouwhoogte nauwelijks en voldoet desondanks niet alleen aan de minimale vereisten
(DIN 4109), maar werd in het wedi systeem ook succesvol getest op de inachtneming van de verhoogde geluidsisolatievereisten (VDI 4100). Het vlies is vocht- en rotbestendig, voorkomt schimmelvorming en is recyclebaar.

Zacht en flexibel, bedekt
kleine oneffenheden in
de ondergrond

wedi Nonstep Plan

wedi Nonstep Plus

De wedi Nonstep Plan contactgeluidsisolatie is een

De wedi Nonstep Plus contactgeluidsisolatie bestaat uit

dunne mat van rubbergranulaat met een flexibele,

een 6 mm wedi bouwplaat die in de fabriek verlijmd

minerale laag en wordt toegepast voor de ontkoppe-

is met een 5 mm rubbermat, zodat een sponningver-

ling onder keramische vloerbedekkingen, laminaat of

binding ontstaat. De contactgeluidsisolatieplaat wordt

kant-en-klaar-parket.

als ontkoppeling onder keramische vloerbedekkingen,

®

®

laminaat of kant-en-klaar-parket gelegd.

Contactgeluidsisolatie

Contactgeluidsisolatie

met tegelvloer: 14 db

met tegelvloer: 16 db

90

wedi Tools randisolatiestroken
®

De wedi Tools randisolatiestrook verhindert de geluidsoverdracht tussen het Fundo douchevloerelement en
de aangrenzende delen (wand, beton enz.) en is dus een onmisbare aanvulling op de wedi geluidsisolatiemat
Nonstep ProS.

Lengte: 25 m
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Productoverzicht
wedi 320

wedi 360
tegellijm universeel

flexibele middelbedmortel

25 kg / zak

25 kg / zak

wedi 610

wedi 620
lijm- en afdichtmiddel

afdichtmiddel

310 ml / koker

290 ml / koker

600 ml / buisfolie

wedi 520

wedi Fundo afdichtingsset
flexibele afdichtmiddelen

poeder, 2,4 kg

poeder, 20 kg

vloeistof, 1,2 kg

vloeistof, 10 kg

wedi Tools afdichtingsband
wedi Tools afdichtingshoeken
binnenhoek

wedi Tools wand afdichtset

wedi Tools afdichtingsband
wedi Subliner Dry

10 m × 120 mm × 1 mm

wedi Tools afdichtingsband

50 m × 120 mm × 1 mm

wedi Tools afdichtingsmanchet

50 m × 100 mm × 1 mm

wedi 520
flexibele afdichtmiddelen

wedi Tools afdichtingshoeken

wedi Tools afdichting afschot Hoekmontage
binnen

voor Fundo Riolito

120 × 120 × 60 mm

226 × 110 × 66,75 mm
276 × 110 × 75,75 mm

buitenhoek
167 × 167 × 60 mm
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wedi Tools afdichting afschot, Wand/vloer

wedi Tools afdichting afschot

voor Fundo Riolito

voor Fundo Riolito Neo,

226 × 100 × 65 mm

Plano Linea

276 × 110 × 75 mm

160 × 100 × 65 mm
160 × 100 × 75 mm

wedi Tools beschermingsband
10 m × 35 mm × 0,9 mm

wedi Tools afdichtingsmanchetten
afdichtingsmanchet vloer

afdichtingsmanchet
130 × 130 × 1 mm

200 × 200 × 1 mm

Buisdiameter 10 – 24 mm

Buisdiameter 50 – 75 mm

150 × 150 × 1 mm

250 × 250 × 1 mm

Buisdiameter 35 – 50 mm

Buisdiameter 90 – 125 mm

370 × 370 mm

wedi Tools butyl-afdichtband voor badkuipen

wedi Tools butyl-afdichtband voor badkuipen

incl. zelfklevende

3.600 × 120 × 1 mm

ontkoppelingsstrook
3.600 × 120 × 1 mm
3.600 × 120 × 1 mm

wedi Subliner Dry & Flex

wedi Subliner Dry
afdichtings- en

afdichtingsbaan

ontkoppelingsbaan

5 × 1 m × 0,5 mm

15 × 1 m × 0,8 mm

30 × 1 m × 0,5 mm

wedi Subliner Flex

wedi Tools weefselband
ontkoppelingsbaan

25 m × 125 mm

30 × 1 m × 0,5 mm

50 m × 600 mm
zelfklevend
25 m × 125 mm
50 m × 600 mm
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wedi Tools rozet

wedi Tools metaalplug
metaal gegalvaniseerd

metaal gegalvaniseerd

35 mm

50 mm, 80 mm, 110 mm,
140 mm, 200 mm

RVS
RVS

35 mm

80 mm, 110 mm, 140 mm

wedi Tools set hollewandpluggen

wedi Tools bevestigingsset
schroeven

100 × 100 × 8 mm

Ø 4,5 × 60 mm

400 × 50 × 15 mm

pluggen
Ø 6,0 × 35 mm

wedi Top Wall montageset

wedi Tools randstroken
1.600 × 50 × 40 mm
1.800 × 60 × 40 mm
1.800 × 100 × 40 mm

wedi Nonstep ProS

wedi Nonstep Plan
900 × 900 × 9 mm
1.200 × 600 × 9 mm

1.196 × 590 × 6 mm

wedi Nonstep Plus

wedi Tools randisolatiestroken
1.200 × 600 × 12 mm

25 m × 150 mm × 5 mm

wedi Tools beschermvlies
25 × 1 m

94

wedi systeemtoebehoren

Technische informatie
in het internet
www.wedi.eu
De wedi systeemwereld omvat tal van losse elementen die variabel ingezet en modulair uitgebreid kunnen worden.
Voor uw doelgerichte planning vindt u onder www.wedi.de/nl/downloads diverse technische documenten die u een
overzicht geven van de afzonderlijke formaten, afmetingen en technische voorwaarden evenals de internationaal
toepasbare montagehandleidingen en -video‘s. Zo zit u altijd goed en ‚veilig‘.

Met de wedi doucheconfigurator kunt u uw douche snel
en eenvoudig online plannen. Stap voor stap begeleidt de
handige tool u door de verschillende keuzemogelijkheden
en geeft advies over bijpassende wedi producten voor de
www.wedi.de/nl/doucheconfigurator

individuele uitgangssituatie.
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06
wedi module- &
projectenservice
Productie- en projectcompetentie uit één hand
Wij adviseren u van A t/m Z, van de projectplanning en de technische uitrusting tot en met de
logistieke organisatie en de bouwfase ter plekke. Profiteer van de talrijke voordelen van onze
individuele, klantspecifieke modulaire systemen met af fabriek geïntegreerde techniek en een
hoog aandeel geprefabriceerde onderdelen, de expertise van onze ervaren specialisten en ons
netwerk van internationale partners:
 100 % waterdicht systeem
 Basismateriaal is licht en stabiel
 Maatnauwkeurige vervaardiging van speciale elementen
 Hoog aandeel geprefabriceerde complexe speciale onderdelen
 Af fabriek geïntegreerde technische elementen
 Eenvoudige, snelle en veilige montage
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Modulair
bouwen
Kant en klare systeemoplossingen
voor doordachte ruimteconcepten
De modulaire bouwwijze met wedi creëert volledig nieuwe mogelijkheden voor de individuele vormgeving van
badkamers en natte ruimten. Met lichte en uiterst stabiele wedi-modules kan alles, van vloer en wand tot en
met het plafond, worden gerealiseerd: vrijstaande scheidingswanden of aan één zijde aangesloten constructies,
afgewerkte doucheoplossingen of complete ruimte- en systeemoplossingen voor spa- en wellnessruimten.
Onze individueel vervaardigde modulaire componenten zijn altijd getest, dragend en 100 % waterdicht – eenvoudiger, sneller en veiliger dan elke conventionele droogbouwmethode. Elke module wordt vervaardigd volgens de
specificaties van de klant. De mate van prefabricage kan daarbij individueel worden bepaald: van in de fabriek
geïnstalleerde stroom-, koud- en warmwaterleidingen, lastoverdragende versterkingen, kabelgoten of lege leidingen tot en met gebruiksklare technische componenten en armaturen. Vóór de levering worden alle op maat
gemaakte producten in de wedi-fabriek gemonteerd en tot in het kleinste detail getest.
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Individueel
Spa & Wellness
elementen
Pools & onderwaterconstructies
Het ervaren wedi projectteam realiseert zwembaden, whirlpools en onderwaterelementen, zoals trappen en
banken, exact volgens de gewenste ideeën en specificaties. Door de volledig vrije vormgeving van alle elementen
ontstaan ontelbare ontwerpmogelijkheden.
Indien gewenst kunnen reeds in de fabriek uitsparingen en doorvoeren worden aangebracht, b.v. voor massagesproeiers ter plaatse of de gewenste verlichtingstechniek. Dit vermindert de montage-inspanning en verhoogt
de kwaliteit van het vakmanschap.

Af fabriek

Uitrusting met

individueel

ledtechniek

vervaardigd
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wedi module- & projectenservice

Individuele stoombaden
wedi biedt u talloze mogelijkheden voor de realisatie van uw heel persoonlijke stoombad. Van de cabinegeometrie,
de dakconstructie en de comfortabele zit- en badkamermeubels tot en met de technische uitrusting kan ieder detail
worden ingepland. Wand- en dakelementen kunnen daarbij af fabriek gecoat, van uitfrezingen voor elektrische
leidingen in de afzonderlijke modules voorzien of met licht- en geluidstechniek uitgerust worden.

Vrije keuze bij
de uitrusting
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07
wedi
services
Echte meerwaarde voor maximale veiligheid
De hoge verwachtingen van onze klanten vervullen wij met oplossingen waarbij wij rekening
hebben gehouden met zowel economisch succes als ecologische en sociale verantwoordelijkheid.
Op de volgende pagina‘s vindt u een compact overzicht over onze services, incl. de voordelen
daarvan bij onze dagelijkse samenwerking:
 wedi kwaliteitsgarantie
 Langere garantieperioden voor gecertificeerde verwerkers
 Veiligheid door talrijke keuringscertificaten
 Verantwoordelijkheid voor mens en milieu

Met de wedi doucheconfigurator kunt
u uw douche snel en eenvoudig online
plannen. Stap voor stap begeleidt de
handige tool u door de verschillende
keuzemogelijkheden en geeft advies
over bijpassende wedi producten voor
de individuele uitgangssituatie.
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www.wedi.de/nl/doucheconfigurator

Echte garantie in
plaats van alleen
maar vrijwaring
Langere garantieperioden voor gecertificeerde vakbedrijven
De wedi garantieperioden met looptijden van 10, 15 of 20 jaar onderstrepen enerzijds de hoge product- en systeemkwaliteit van het merk wedi en vormen anderzijds een zwart op wit gedocumenteerde prestatiebelofte aan de wedi
klanten. Terwijl de 10 jaar garantie voor alle klanten en het complete prijslijst-assortiment van wedi geldt, gelden
de 15 resp. 20 jaar garantiebeloftes uitsluitend voor gecertificeerde W.I.P-vakbedrijven (W.I.P. = expert klanten)
en hun klanten.

10 jaar garantie op
het complete prijslijstassortiment van wedi
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wedi services

Wordt een
gecertificeerd
expert
Uitgebreide garanties als uw concurrentievoordeel
Maak kennis met de talloze vormgevingsmogelijkheden van het modulaire wedi systeem en wordt gecertificeerde
wedi partner. Jouw meerwaarden:
 Certificering als kwaliteitskenmerk
 Uitgebreide garanties als concurrentievoordeel
 Meer competentie – op ambachtelijk, technisch en commercieel gebied
 Effectieve marketingondersteuning
 Meer doelgroepen en nieuwe klanten

 15 jaar garantie*

 20 jaar garantie**

 Basiskennis

 Diepgaande kennis

* op een douche hook gebouwd met het wedi (afdichtings)-systeem

** op een badkamer gebouwd met het wedi (afdichtings)-systeem
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Wij bieden
veiligheid
wedi GmbH

De CE-markering van de

Systeemoplossingen van

Barrièrevrije wedi producten

Het complete wedi mili-

wedi producten onder-

wedi hebben de meest

werden door de DIN CERTCO

eumanagementsysteem is

bouwt het getestet en

uiteenlopende bouwkun-

maatschappij voor conformi-

gekeurd door de onafhan-

goedgekeurde gebruik als

dige keurmerken en

teitsbeoordeling op confor-

kelijke certificeringsinstantie

afdichtingssysteem voor

testrapporten.

miteit getest, beoordeeld en

GUTcert: in 2019 gecertifi-

gecertifi ceerd.

ceerd volgens ISO 14001.

vochtige ruimtes.

-

00/3675
14/5126

Systemen van wedi bezitten

Productsystemen van wedi

wedi productsystemen vol-

wedi producten en systemen

de Franse VOC-classifi catie.

werden in Frankrijk door het

doen aan de in Engeland,

worden door het US keurings-

A+ betekent zeer emissie-

CSTB (Centre Scientifi que

Wales, Noord-Ierland en

instituut ICC-ES gecontroleerd

arme, voor de gezondheid

et Technique du Bâtiment)

Schotland geldende bouw-

op nationale conformiteit en

veilige productsystemen.

technisch getest en goed-

voorschriften en -richtlijnen.

de vereisten aan de bouw-

gekeurd.

voorschriften en toegelaten
voor de Amerikaanse markt.

Het MK-certifi caat kwalifi

Het Noorse certifi caat, dat

Het wedi kwaliteitsma-

wedi bouwsystemen zijn

ceert wedi producten voor de

overeenkomt met de Europese

nagement en de hoge

voorzien met de toonaange-

toepassing in Denemarken

eisen, certifi ceert de hoge

productkwaliteit worden

vende Finse emissieclassifi-

analoog aan de landspecifi

technische kwaliteit van de

gekenmerkt door het Finse

catie. M1 betekent hier de

eke richtlijnen, normen en

wedi productsystemen.

keurzegel eurofins.

hoogste kwaliteit.

standaards.
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wedi services

Verantwoordelijkheid
voor mens en milieu
Gecertificeerd milieumanagementsysteem volgens ISO 14001
Verantwoordelijkheid voor het milieu wordt bij wedi actief geleefd. Van de inkoop van grondstoffen via de
ontwikkeling en de productie tot en met de distributie en de zelfstandige wedi Logistik – wedi verplicht zich,
alle relevante milieuvoorschriften in acht te nemen en alle processen met betrekking tot duurzaamheid en het
behoud van hulpbronnen voortdurend te verbeteren. De coördinatie en de naleving van de strenge richtlijnen
gebeurt via het bedrijfsoverkoepelende milieumanagementsysteem.
De efficiëntie van het geïntegreerde wedi milieumanagementsysteem is gecertificeerd door de onafhankelijke
certificeringsinstantie GUTcert: in 2019 werd wedi gecertificeerd volgens de internationaal erkende milieunorm
ISO 14001. De inachtneming van de normen wordt daarbij niet alleen jaarlijks gecontroleerd, maar tevens voortdurend geregeld en bewaakt door dienovereenkomstig verantwoordelijke personen in het bedrijf. De producten
en processen bij wedi zijn dus ook bedoeld om klanten, partners en leveranciers te ondersteunen bij de duurzame
omgang met energie en milieuhulpbronnen.
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Telefax + 49 25 72 156-133
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