wedi
produktoversikt
Byggeplater. Dusj i ﬂukt med gulvet.
Velvære og prosjekter.

NO www.wedi.eu
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wedi 610  lim og tetningsmidler sikrer

04

vanntette skjøter
02

størrelser til bruk i f.eks. skillevegger

wedi konstruksjonsplater  til utforming,

05

kledning og tilslutning av byggekomponenter
03

wedi konstruksjonsplate XL / XXL  er store

wedi Mensolo L  er ferdige sett til hyller
og kledning av rør

wedi Sanwell nisjer  skaper ekstra oppbevaring
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i dusj og badekar

wedi Mensolo U  er ferdige sett for
hylleløsninger
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Premiummerket wedi
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wedi Construct konstruksjonsplater  er formbare

10

byggeplater for individuell tilpasning
08

wedi Sanoasa Comoda  er praktiske
velværebenker i modulsystem

wedi Fundo gulvelementer  er dusjelementer

11

som går i ﬂukt med gulvet, og leveres i mange

wedi Sanoasa hvilestol  er kreativt
utformede hvilestoler

varianter
12
09

wedi Subliner Dry  er ﬂeksibel membran

wedi I-Board  er en prefabrikkert fôringsplate
Du ﬁnner det komplette sortimentet
på www.wedi.eu.

for toalettinstallasjon
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Bygg, renover
og design i
modulsystemer
Høy sikkerhet og enkel håndtering
Premiummerket wedi leverer høy kvalitet og tilbyr ikke minst rimelige og praktiske løsninger til alle kunder,
uansett om det gjelder dusj, komplett bad eller spa. wedis modulsystem gir utallige muligheter for
individuell utforming av våtrom. Med et omfattende produktsortiment med byggeplater og ferdige sett,
dusjer på gulvnivå og skilleveggsystemer, sittemuligheter og baderomsmøbler med riktig monterings- og
tetningsutstyr.

Takket være modulsystemet og den ﬂeksible kompatibiliteten er wedi-systemet svært raskt og lett å arbeide
med, og det kan ﬂislegges umiddelbart. Det er både 100 % vanntett og slitesterkt. Dette garanteres med
et skriftlig garantibevis fra produsenten.

Utvalget av tjenester utfylles av de mange supporttjenestene wedi tilbyr, slik som konsultasjon med salgsteamets eksperter, personlig service fra de enkelte fagavdelingene og teknisk support.
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Premiummerket wedi

10 års kvalitetsgaranti på hele sortimentet
Med en utvidet garantiytelse på alle produkter og systemer setter wedi nye standarder når det gjelder å være ledende
innen kvalitet. Alle relevante opplysninger om nye garantiytelser samt tilsvarende rammebetingelser ﬁnner du her:
www.wedi.eu
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Bruk kun de beste
materialene til det
beste systemet
01

Vanntett

02

03

Stabil

Varmeisolerende

04

Testet og sertiﬁsert

Den blå XPS-kjernen

Sementoverﬂaten

Alle konstruksjons-

system

er 100 % vanntett,

holder fasongen

platesystemene er

Testsertiﬁsering fra

og forblir helt funk-

takket være innfel-

varmeisolerende, noe

ETA og abP* viser at

sjonsdyktig, selv ved

lingen. Dette gir en

som reduserer strøm-

wedi-produktene er

skader.

meget sterk og stabil

forbruket og beskytter

testet som tetnings-

festeﬂate.

mot fukt og mugg.

systemer for våtrom.
Dette gir maksimal
sikkerhet ved hurtig
montering.

05

Lave utslipp
Produktene tilfredsstiller kravene i
AgBB (D) samt det
belgiske og franske
VOC-direktivet.

02

Klassiﬁseringen A+
står for lave utslipp
og sunne produkt-

03

systemer.

04
01
05

* abP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis =
allmenn byggetilsynsgodkjennelse) i forbindelse med ﬂiseog platebelegninger også på svært belastede områder
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Det store utvalget av enkeltprodukter og komplette systemer gir et utall designmuligheter, fra gulv til tak, dusj,
servant- og hyllekonstruksjoner til prefabrikkerte og individuelt tilpassede designelementer. Elementene i wedis
modulsystem er slitesterke, perfekt tilpasset og kan kombineres etter behov.

Produktsystemer med funksjonell teknologi
For wedi betyr innovasjon utvikling av smarte løsninger for hverdagslige konstruksjonsproblemer som ivaretar
funksjonalitet, design og den nyeste teknologien. De som planlegger og bygger tjener på at tidkrevende oppgaver
allerede ligger i produktsystemet, slik som den sikre, vanntette avløpsdesignen som kan integreres, samt prefabrikkert fall til sluk eller de mange spesialutviklede utvidelses- og tetningsverktøyene.

F.eks. prefabrikkert
fall til sluk

F.eks. integrert avløpsteknikk
med lav byggehøyde
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Premiummerket wedi

Modulsystemer gir mange designmuligheter

wedi byggeplater:
Fra produkt til
system
Med vanntette konstruksjonsplater fra wedi kan
våtrom av alle typer innredes og renoveres på kort tid,
akkurat slik du vil ha det. Den grunnleggende wedi
konstruksjonsplaten kan leveres i en rekke fasonger
og utførelser: Små eller store, for gulv eller vegg,
ﬂeksibel for individuell tilpasning og som prefabrikkerte elementer for f.eks. hylleløsninger, kledning
for rørtilkoblinger og vegghengte toalettinstallasjoner.

Alle varianter er utmerkede underlag for forskjellige
typer ﬂiser. De kombinerer lav vekt med høy stabilitet,
og er en del av det testede modulsystemet til wedi.
Den beste løsningen for alle krav.
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Løsninger med wedi byggeplate

wedi byggeplate
Et utmerket ﬂisunderlag for så godt som alle veggog gulvkonstruksjoner samt bygging av elementer
som skal ﬂislegges, slik som servanter og hyller.

wedi konstruksjonsplate XL og XXL
Stor konstruksjonsplate med en bredde på inntil
120 cm, som er perfekt for frittstående skillevegger.

wedi byggeplate Vapor
Konstruksjonsplate med tosidig, armert spesialsement.
Spesielt egnet for bruk i svømmehaller, dampbad og
rekkedusjanlegg.
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wedi byggeplate Construct
Fleksibel konstruksjonsplate med fabrikkskårede spor
på langs eller tvers. For individuelt tilpassede konstruk-

wedi Sanwell veggelement
Robust veggelement med integrert nisje. Perfekt som
skillevegg i dusj.

wedi Mensolo-L / -U
Praktiske prefabrikkerte elementer i L- og U-form for
hylleløsninger og rørkledning.
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Løsninger med wedi byggeplate

sjoner med liten radius samt halvrunde løsninger.

wedi Bathboard
Raskt monterbar kledning for badekar eller dusj. Kan
leveres som prefabrikkerte elementer med høydejusterbare føtter.

wedi Sanwell nisjer
Praktiske nisjeløsninger for ekstra oppbevaringsplass
i dusj og på bad. Kan leveres i forskjellige formater.

wedi Shower Kit
Komplett sett for montering av hjørnedusj som
ﬂukter med gulvet. Det består av Fundo gulvelement
med systemsluk, vanntett veggløsning i form av wedi
konstruksjonsplater samt tetnings- og monteringstilbehør.
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wedi I-Board

wedi Moltoromo
Modulbasert skilleveggsystem til kreative veggløsninger
for forskjellige bad- og spaløsninger.

wedi 610
Allsidig enkomponentlim og tetningsmidler for vanntett liming av skjøter mellom konstruksjonsplater.
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Løsninger med wedi byggeplate

Prefabrikkert WC-plate for rask og enkel montering.

wedi Fundo:
Et godt
grunnlag
wedi Fundo-serien har en rekke dusjløsninger som
ﬂukter med gulvet, for alle utgangspunkt og tilpasset
plassen som er tilgjengelig.

Uansett om du ønsker et klassisk punktavløp, et
stilfullt lineært avløp eller et komplett system med integrert avløp, kan alle gulvelementer tilpasses enkelt,
trygt og raskt til ønsket størrelse. De har fall mot sluk
fra fabrikk, og er 100 % vanntette som en del av et
totalsystem fra wedi.
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Dusj i ﬂukt med gulvet

Fundo Primo
Dusjelement som ﬂukter med gulvet og med klassisk
punktavløp.

Fundo Primo Easy Set
Smart modulsystem for tilpasning av Fundo Primo
gulvelement helt uten mørtel og avretter.

Fundo Ligno
Dusjelement med punktavløp, spesielt utviklet for
tregulv med bjelker.
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Fundo Borgo, Trollo og Nautilo
Velformede gulvelementer for forskjellige runde eller
slangeformede dusjer. Passer perfekt sammen med
Fundo veggløsninger.

Fundo punktavløp
Loddrette eller vannrette avløpssystemer med
standardsluk. Leveres i forskjellige utførelser, og er

Dusj i ﬂukt med gulvet

kompatible med alle Fundo punktavløp.

Fundo Fino avløpsdeksel
Avløpsdeksler i eksklusiv design i rustfritt stål for
Fundo gulvelementer med punktavløp.
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Fundo Riolito
Klassisk gulvelement med lineært avløp på siden.

Fundo Riolito fallproﬁl
I rustfritt stål med vegg- og gulvproﬁl for Fundo Riolito
gulvelement med motlukking.

Fundo Riolito neo
Dusjelement som ﬂukter med gulvet med svært veggnær avløpsrenne. Leveres i en rekke utførelser med
lang eller kort renne.
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Fundo Plano Linea og
Riolito neo proﬁler
Proﬁl i rustfritt stål for en estetisk overgang mellom
fallet til gulvelementet og det ﬂate gulvet eller mot
vegg.

Fundo Rioﬁno
Dusjelement som ﬂukter med gulvet med smal, midt-

Dusj i ﬂukt med gulvet

plassert avløpsrenne.

Fundo avløpsrenner
Loddrette eller vannrette avløpssystemer som leveres
i forskjellige utførelser og er kompatible med alle
Fundo lineære avløp.
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Fundo rennedeksler
Rennedeksler i høy kvalitet som gir det lille ekstra til
wedi gulvelementer med lineære avløp. Leveres i
standard og eksklusiv utførelse eller klar til ﬂislegging.

Fundo Persono rennedeksler
Fundo Persono gir en perfekt ﬁnish for renneavløp
med et personlig rennedeksel. Enten det er logo,
tekst eller navn – alt er mulig!

Fundo Riolito Discreto
Praktisk deksel til alle Fundo linære avløp som lar
vannet forsvinne inn i veggen.
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Fundo Integro
Komplett, innovativt system med integrert avløp som
har 50 mm vannlås og avrenning på 0,8 l/sek, og oppfyller alle relevante DIN-standarder.

DIN
standard

Fundo Plano
Ekstra ﬂatt, komplett system med en samlet monterings-

Dusj i ﬂukt med gulvet

høyde på bare 65 mm og klassisk punktavløp.

LOBENDE ERWÄHNUNG

Høyde:
65 mm

INNOVATIONSPREIS
ALTENPFLEGE 2013
by Vincentz Network

Fundo Plano Linea
70 mm flatt, komplett dusjsystem med moderne
lineært avløp integrert.

Høyde:
70 mm
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Velvære fra wedi:
Fra prefabrikkert
element til prosjekt
Wedi tilbyr sine kunder forskjellige produkter og tjenester etter behov, slik at de kan bygge enestående
bade- og velværesoner.

Det første er et utvalg av prefabrikkerte elementer.
Både benker, utvidbare hjørnekonstruksjoner eller
ﬂotte baderomsmøbler som servanter og oppvarmbare hvilestoler, kan ﬂislegges og passer dermed
perfekt inn i ethvert romkonsept.

For det andre tilbyr wedi et frittstående sortiment for
spa- og velværeprosjekter for å imøtekomme de
økende kravene til utforming fra entreprenører. Der
yter wedis prosjektteam av arkitekter, prosjektledere
og landskapsarkitekter målrettet assistanse under
planleggings- og designfasen for å bygge de ønskede
velværeobjektene, utstyre dem med nødvendige
tilkoblinger og passende teknikk etter ønske, og
montere dem på byggeplassen.
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Velvære

Fundo Fundo designdusjer
Ekstravagante veggelementer som er runde eller
slangeformet. Ypperlig som frittstående dusjer i store
rom. Kan kombineres med passende gulvelementer
(se side 17).

wedi Sanoasa benker
Store sitteﬂater i en rekke varianter og utforminger.
Gjør det enkelt å slappe av og nyte behandlingen.

wedi Sanoasa hjørnesete
Kompakt hjørnesete for dusjer i alle størrelser. Tips:
Hjørnesetet er også raskt og enkelt å montere etter
ﬂislegging.
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wedi Sanoasa hvilestol
Eksepsjonell hvilestol i ergonomisk design, som kan
ﬂislegges og utstyres med elektrisk oppvarming som
ekstrautstyr.

wedi Sanbath baderomsmøbler
Badekar, dusj og servant i samme design. wedi
Sanbath-serien overbeviser, med hjørner og kanter

Velvære

og høy funksjonalitet.
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Referanser til spa- og velværeprosjekter
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Velvære

Referanser til spa- og velværeprosjekter
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