
wedi Fundo
douchesystemen
Economisch, veilig en zonder opstap!
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Veelzijdig.  
Veilig. Fundo®.

Inloopdouches die aan de hoogste eisen voldoen

Wat is belangrijk bij inloopdouches? Functie, veiligheid, kwaliteit en design. wedi verenigt al 

deze attributen in één assortiment: Fundo douchesystemen.

Of het nu gaat om een gebruikelijke centrale afvoer, een stijlvolle sleufdrain, een klassiek douche 

vloerelement of een compleetsysteem inclusief geïntegreerde afvoertechniek: de enorme veel-

zijdigheid 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 opdrachtgevers. Voor 

inloopdouches moet u bij wedi zijn.
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  Douchevloerelement  bijv. Fundo Primo met klassieke centrale afvoer

  Afvoerpot  bijv. de Fundo afvoer DN 50, horizontaal

   Afdekrooster  bijv. het standaard afvoerrooster dat bij de levering van de wedi Fundo afvoer inbegrepen is

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

  Geluidsisolatie  bijv. in combinatie met wedi randisolatiestroken, de geluidsisolatiemat wedi Nonstep Pro en PE-folie

 Tegellijm  bijv. wedi 320 voor de oppervlakteverlijming van de Fundo elementen op de ondergrond
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Klassiek systeem

Inloopdouche, bijvoorbeeld met Fundo Primo®

Het klassieke systeem bestaat uit een wedi Fundo douchevloerelement met centrale afvoer of sleufdrain en de 

passende afvoer die apart in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar is. Bij de levering van de afvoerputten is 

telkens een standaard afvoerrooster inbegrepen, andere design-afvoerroosters zijn optioneel bestelbaar. U heeft 

de keus uit verschillende gootafdekkingen die apart besteld dienen te worden. De afdichting van het Fundo 

douchevloerelement naar de aangrenzende oppervlakken geschiedt door middel van de wedi Fundo afdichtset 

die bestaat uit wedi 520, wedi Tools afdichtband en wedi Tools afdichthoeken.
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Compleetsysteem

Inloopdouche, bijvoorbeeld met Fundo Plano®

Het compleetsysteem met centrale afvoer of sleufdrain beschikt over een af fabriek in het douchevloerelement 

geïntegreerde afvoer. Een passend rooster en afdichtingsdoek zijn onderdeel van deze Fundo. 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.

  Douchevloerelement  bijv. Fundo Plano, compleetsysteem met geïntegreerde afvoertechniek

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

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

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

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

  Geluidsisolatie  bijv. in combinatie met wedi randisolatiestroken, de geluidsisolatiemat wedi Nonstep Pro en PE-folie

 Tegellijm  bijv. wedi 320 voor de oppervlakteverlijming van de Fundo elementen op de ondergrond
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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 naar wens met elkaar kunnen worden gecombineerd – van eenvoudige bouwplaten 

tot en met afgewerkte douche- en badelementen evenals geschikte montage- en afdichtingstoebehoren.

Klantenservice  

Handel en Industrie

Telefoon + 49 2572 156-0

Telefax + 49 2572 156-133

E-Mail sales@wedi.de

Klantenservice  

Spa & Wellness, Individuele bouw

Telefoon + 49 2572 156-0

Telefax + 49 2572 156-239

E-Mail projekt@wedi.de

Klantenservice  

Toepassingstechniek

Telefoon + 49 2572 156-0

Telefax + 49 2572 156-133

E-Mail TechSystem@wedi.de

Bouwsystemen

Douchesystemen afvoer of met goot
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Uitgangssituatie nieuwbouw Uitgangssituatie renovatie Uiteindelijke oplossing met wedi

Design en vormgeving

Systeemtoebehoren
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Douchesystemen
afvoer

wedi heeft alle componenten voor de aanleg van een 

hoogwaardige doucheruimte met centrale afvoer. 

Van het inloopdouche-vloerelement en het oppervlak 

tot en met de geschikte afvoeren en roosters. Het 

geniale daarbij: alle wedi systeemcomponenten zijn 

onderling compatibel.



11



12

De systematiek van  
de wedi Fundo® douche-
systemen afvoer

De wedi Fundo douchesystemen 

met centrale afvoer bieden alle 

noodzakelijke, op elkaar afge-

stemde componenten die u voor 

de installatie en de afdichting van 

een inloopdouche-vloerelement 

van wedi nodig hebt.

  Perfect voor de montage  

in dekvloeren of in houten 

plafonds

  In vierkant, rechthoekige, 

ronde, kwartcirkel of spiraal-

vormige uitvoering

  Met centrale of decentrale 

afvoer

  Naar keuze met verticale of 

horizontale waterafvoer

  Eenvoudige montage en  

afdichting met het bijpas-

sende wedi toebehoren

Individuele

elementen

op aanvraag

verkrijgbaar
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De systeemvarianten in een oogopslag

Benodigde systeemcomponenten

Optionele systeemcomponenten

* Bij gebruik van de geluidsisolatiemat neemt de montagehoogte met 6, 8 of 17 mm toe.

Systeemvariant wedi Fundo douchesysteem,
centrale afvoer,
verticaal

wedi Fundo douchesysteem
centrale afvoer,
horizontaal

wedi Fundo douchesysteem
centrale afvoer,
horizontaal, Mini Max

Opbouwhoogte Hoogte douche-element
+ Hoogte afvoerpot

Hoogte douche-element
+ Hoogte afvoerpot

Hoogte douche-element
+ Hoogte afvoerpot

Hoogte douche-element gemeten aan de buitenste rand gemeten aan de buitenste rand gemeten aan de buitenste rand

Hoogte afvoerpot Niet van toepassing bij
deze inbouwsituatie

90 mm 57 mm

Systeemcomponent wedi product

Douche-element wedi Fundo douche-element
met centrale afvoer

Afvoer wedi Fundo afvoer 
passend voor wedi douche-element met centrale afvoer

verticaal DN 50
verticaal DN 50 brandstop
verticaal DN 70
verticaal DN 70 brandstop

horizontaal DN 50 Mini Max horizontaal,  
extra dun DN 40

Afdichting wedi Fundo afdichtingsset
bevat alle componenten voor het afdichten van de naden van het wedi Fundo douche-element
en aangrenzende oppervlakken

Montagemateriaal Gebruik hoogwaardige poedertegellijm ook verrkijgbaar bij wedi

Systeemcomponent wedi product

Geluidsisolatie wedi Nonstep Pro geluidsisolatiemat*

wedi Tools randisolatiestroken 
voor geluidsontkoppeling tussen douche-element en wand

Toebehoren wedi Fundo onderbouwset
onderbouwelement voor de hoogtecompensatie

wedi Fundo afvoerroosters

wedi Fundo kader

wedi Fundo onderbouwelement
passend voor Fundo Ligno en Fundo Primo douche-elementen met verticale / horizontale afvoer DN 50

Fundo Top kant en klare oppervlak*
pasnauwkeurig oppervlak voor wedi Fundo douche-element
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Fundo Top® 
Slim-Kit

Unieke complete set voor 

de perfecte douche

Maximaal slechts 30 mm 

totale opbouwhoogte

Eenvoudige en 

snelle installatie

De eerste wedi Fundo® met passend designoppervlak

De Fundo Top Slim-Kit combineert de technisch perfecte wedi Fundo douchevloerelementen 

met een exact passend, montageklaar designoppervlak van hoogwaardig, door en door ge-

kleurd mineraal materiaal. De combinatie biedt maximale flexibiliteit tijdens de montage: ze 

kan naar believen worden aangepast aan het gewenste formaat, kan gelijk met de vloer of 

op de vloer (30 mm opbouwhoogte) gemonteerd worden en is ook geschikt voor het gebruik 

op houten vloeren. De bijpassende sokkellijsten voor hoeken en nissen zijn bij dit product 

inbegrepen.

NIEUW
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Systeemopbouw
Fundo Top® Slim-Kit

Levering

1  Fundo Slim  douchevloerelement, hier met decentrale puntafvoer

2   Fundo Top  montageklaar oppervlak voor Fundo Primo douchevloerelement

3   Fundo Top sokkellijst  voor de bekleding van de zichtbare randen bij hoek- en nismontage

4    wedi 610  lijm- en afdichtmiddel voor de waterdichte verlijming van het Fundo Top oppervlak en de sokkellijsten

5   wedi Tools afdichtingshoeken  speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen voor de aansluiting  

op aangrenzende oppervlakken

6  wedi Tools afdichtingsband  voor het veilig afdichten van aansluit- en stootvoegen

Benodigde systeemcomponenten

7    wedi Fundo afvoer  hier met verticaal afvoer DN 50

8  wedi 320  voor de oppervlakteverlijming van wedi Fundo douchevloerelementen op de ondergrond

9  wedi 520  flexibele afdichtmiddelen voor afdichtingsdetails
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  900 ×   900 × 30 mm

1.200 × 1.200 × 30 mm

Fundo Top Slim-Kit, 

vierkant,  

afvoer centraal

1.200 ×   900 × 30 mm

1.400 ×   900 × 30 mm

1.800 ×   900 × 30 mm

1.600 × 1.000 × 30 mm

Fundo Top Slim-Kit, 

rechthoekig,  

afvoer decentraal

072060000

072060002

072060001

072060003

072060005

072060004
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wedi Shower-Kit® 
Primo

Complete set met perfect 

op elkaar afgestemde 

systeemcomponenten

Extreem veilig, eenvoudig 

en snel gemonteerd

Handzaam en veilig  

transport in slechts 

een enkele doos

De complete set voor een inloopdouche in een hoek

De wedi Shower-Kit Primo is een complete set voor de aanleg van een inloopdouche in een 

hoek. De handig in een enkele doos verpakte set bevat alle materialen die nodig zijn voor een 

waterdichte hoekdouche: een betrouwbare vloerconstructie, bestaande uit een wedi Fundo 

douchevloerelement en bijpassende centrale afvoer, een waterdichte wandoplossing in de vorm 

van een wedi bouwplaat en het bijpassende afdichtings- en montagetoebehoren.
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Systeemopbouw 
wedi Shower-Kit® 
Primo

Levering

1  Fundo Primo  douchevloerelement, hier met centrale puntafvoer, 900 × 900 mm

2    wedi Fundo afvoer  hier met horizontale afvoer DN 50 incl. afvoerrooster

3  wedi bouwplaten  voor de opbouw van douchewanden en de bekleding van aangrenzende oppervlakken

4    wedi 610  lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden

5  wedi Tools weefselband  voor het verstevigen van naden

6  wedi Tools afdichtingsband  voor het veilig afdichten van aansluit- en stootvoegen

7  wedi Tools  andere set-bestanddelen zoals bevestigingsplaten, pluggen, rozetten en zelfborende schroeven

Benodigde systeemcomponenten

8  wedi 320  voor de oppervlakteverlijming van wedi Fundo douchevloerelementen op de ondergrond

9  wedi 520  flexibele afdichtmiddelen voor afdichtingsdetails
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900 × 900 × 40 mmwedi Shower-Kit Primo, 

vierkant,  

afvoer centraal

1.200 × 900 × 40 mmwedi Shower-Kit Primo, 

rechthoekig,  

afvoer decentraal

073737100

073737101
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Fundo Plano®

Slechts 65 mm vlak 

in het totaalsysteem

Geïntegreerde afvoer voor

een snelle verwerking

Ideaal voor 

renovaties

Het vlakste wedi compleetsysteem

Met de reeds in de fabriek geïntegreerde afvoer en de DN 40 aansluitleiding is Fundo Plano 

in het totaalsysteem slechts 65 mm hoog. Bij renovaties, bijv. in oude gebouwen waar iedere 

millimeter telt, is deze innovatie absoluut onverslaanbaar. Het product biedt daarbij alle voor-

delen van de meer dan 30 jaar beproefde wedi producten – van de gegarandeerde absolute 

waterdichtheid tot de veelzijdige en eenvoudig om te zetten toepassing.

INNOVATIONSPREIS
ALTENPFLEGE 2013
by Vincentz Network

LOBENDE ERWÄHNUNG
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Slechts 65 mm
opbouw-

hoogte incl.
afvoertechniek

Systeemopbouw
Fundo Plano®

Levering

1  Fundo Plano  extreem laag inloopdouche-element met vast geintegreerde afvoertechniek

2    wedi Fundo afvoerrooster  exclusief design-afvoerrooster speciaal voor Fundo Plano

3  Fundo Plano afdichthoek  voor de afdichting van de opgevulde uitsparing voor de buisaansluiting

Benodigde systeemcomponenten

4   wedi Fundo afdichtingsset  speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen, 

voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken

5  wedi 320  voor de oppervlakteverlijming van wedi Fundo douchevloerelementen op de ondergrond

Optionele systeemcomponenten

6   Fundo Top  montageklaar oppervlak voor Fundo Plano douchevloerelement

7  wedi 610  lijm- en afdichtmiddel voor de waterdichte verlijming van het Fundo Top oppervlak op het wedi Fundo douchevloerelement

8  wedi randisolatiestroken  geluidsisolatie en isolatie voor het bereik tussen wedi Fundo douchevloerelement en wand

9  PE-folie  standaard bouwfolie als scheidingslaag tussen geluidsisolatiemat en mortel

10   wedi Nonstep Pro  geluidsisolatiemat voor de efficiënte isolatie van douchewatergeluiden onder wedi Fundo douchevloerelementen

10

9
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  900 ×   900 × 65 mm

1.000 × 1.000 × 65 mm

1.200 × 1.200 × 65 mm

Fundo Plano, 

vierkant,  

afvoer centraal

1.200 ×   900 × 65 mmFundo Plano, 

rechthoekig,  

afvoer centraal, 

aansluiting korte zijde

1.200 ×   900 × 65 mmFundo Plano, 

rechthoekig,  

afvoer centraal,

aansluiting lange zĳde

1.400 ×   900 × 65 mm

1.600 × 1.000 × 65 mm

Fundo Plano, 

rechthoekig,  

afvoer decentraal

073735600

073735601

073735602

073735604

073735603

073735605

073735606



26



27

Fundo Integro®

Normconform:

50 mm sperwaterhoogte, 

0,8 l/sec. afvoercapaciteit

Maximale veiligheid

dankzij geïntegreerde

afvoertechniek

Met slechts 90 mm

inbouwdiepte perfect

geschikt voor renovaties

Het slimste en dunste normconforme kant 

en klare douchevloersysteem van wedi

Fundo Integro is wedi’s vlakste inloopdouche-vloerelement met geïntegreerde afvoertechniek dat 

moeiteloos voldoet aan alle relevante normen: 50 mm sperwaterhoogte, 0,8 l/sec. Afvoer-

capaciteit, minimaal 1,5 % gelijkmatig voor-gefabriceerd afschot, van 100 % waterdicht 

materiaal, montage-klaar 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 nieuwbouw.
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Systeemopbouw
Fundo Integro®

Levering

1  Fundo Integro  inloopdouche-vloerelement met in de fabriek geïntegreerde, normconforme afvoertechniek

2    Fundo Integro afdichthoek  voor de afdichting van de opgevulde uitsparing voor de buisaansluiting

3    wedi Fundo afvoerrooster  exclusief design-afvoerrooster speciaal voor Fundo Integro

Benodigde systeemcomponenten

4   wedi Fundo afdichtingsset  speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen,  

voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken

5  wedi 320  voor de oppervlakteverlijming van wedi Fundo douchevloerelementen op de ondergrond
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  900 ×   900 × 90 mm

1.200 × 1.200 × 90 mm

Fundo Integro, 

vierkant,  

afvoer centraal

1.200 ×   900 × 90 mmFundo Integro, 

rechthoekig,  

afvoer centraal, 

aansluiting korte zijde

1.200 ×   900 × 90 mmFundo Integro, 

rechthoekig,  

afvoer centraal,

aansluiting lange zĳde

1.200 ×   900 × 90 mm

1.400 ×   900 × 90 mm

1.800 ×   900 × 90 mm

1.600 × 1.000 × 90 mm

Fundo Integro, 

rechthoekig,  

afvoer decentraal

075900004

075900007

075900005

075900006

075900000

075900001

075900003

075900002
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Fundo Primo®

Exact gelijkmatig,

geïntegreerd afschot

Grote veelzijdigheid qua

design, functie en formaat

Grote keuze aan passende 

systeemafvoeren

Klassieke centrale afvoer

Voor de klassieke punt-afvoer in de douche biedt Fundo Primo douchevloerelementen aan in 

de meest uiteenlopende afmetingen. Vierkant of rechthoekig, midden in de badkamer of in 

de hoek geplaatst: zij bieden voor iedere plaats de ideale oplossing en kunnen bijv. met behulp 

van de wedi bouwplaat heel eenvoudig worden aangevuld tot een volwaardige douche.
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Systeemopbouw
Fundo Primo®

Levering

1  Fundo Primo  douchevloerelement, hier met centrale puntafvoer

Benodigde systeemcomponenten

2    wedi Fundo afvoer  hier met horizontale afvoer DN 50 incl. afvoerrooster

3   wedi Fundo afdichtingsset  speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen,  

voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken

4  wedi 320  voor de oppervlakteverlijming van wedi Fundo douchevloerelementen op de ondergrond

Optionele systeemcomponenten

5   Fundo Top  montageklaar oppervlak voor Fundo Primo douchevloerelement

6  wedi 610  lijm- en afdichtmiddel voor de waterdichte verlijming van het Fundo Top oppervlak op het wedi Fundo douchevloerelement

7  wedi randisolatiestroken  geluidsisolatie en isolatie voor het bereik tussen wedi Fundo douchevloerelement en wand

8   PE-folie  standaard bouwfolie als scheidingslaag tussen geluidsisolatiemat en mortel

9  wedi Nonstep Pro  geluidsisolatiemat voor de efficiënte isolatie van douchewatergeluiden onder wedi Fundo douchevloerelementen

9

8
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  900 ×   900 × 40 mm

1.000 × 1.000 × 40 mm

1.200 × 1.200 × 40 mm

1.500 × 1.500 × 40 mm

Fundo Primo, 

vierkant,  

afvoer centraal

  900 ×   900 × 40 mm

1.000 × 1.000 × 40 mm

1.200 × 1.200 × 40 mm

1.500 × 1.500 × 40 mm

Fundo Primo, 

vierkant,  

afvoer decentraal

  900 ×   750 × 40 mm

1.200 ×   900 × 40 mm

1.400 ×   900 × 40 mm

1.500 ×   900 × 40 mm

1.800 ×   900 × 40 mm

1.400 × 1.000 × 40 mm

1.500 × 1.000 × 40 mm

Fundo Primo, 

rechthoekig,  

afvoer centraal

1.200 ×   900 × 40 mm

1.400 ×   900 × 40 mm

1.600 ×   900 × 40 mm

1.800 ×   900 × 40 mm

1.600 × 1.000 × 40 mm

2.000 × 1.000 × 40 mm

Fundo Primo, 

rechthoekig,  

afvoer decentraal

073735170

073735131

073735171

073735175

073736170

073735531

073736171

073736175

073735176

073735174

073735196

073736120

073735580

073735198

073736121

073736174

073735150

073735151

073735180

073735152

073736176
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Fundo Ligno®

Combineerbaar met alle 

wedi Fundo afvoeren

Speciaal voor

houten vloeren

Slechts 20 mm 

dik aan de 

buitenrand

Centrale afvoer voor houten vloeren

Het aan de buitenrand slechts 20 mm dikke, inloopdouche-element werd speciaal ontwikkeld 

voor de toepassing in oude en nieuwe gebouwen met houten vloerconstructies. In tegen-

stelling 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.
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Systeemopbouw
Fundo Ligno®

Levering

1  Fundo Ligno  inloopdouche-element voor houten vloerconstructies

Benodigde systeemcomponenten

2    wedi Fundo afvoer  ingelaten in het Fundo Ligno onderbouwelement

3  wedi Tools afdichtingsband  voor het veilig afdichten van aansluit- en stootvoegen

4  wedi Tools afdichtingshoeken  voor het veilig afdichten van hoekvoegen

5  wedi 320  voor de oppervlakteverlijming van wedi Fundo douchevloerelementen op de ondergrond

6  wedi 520  flexibele afdichtmiddelen voor afdichtingsdetails

7  wedi 610  lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden

Optionele systeemcomponenten

8   wedi Tools weefselband  voor het verstevigen van naden

9    Fundo Ligno afvoer-onderbouwelement  ingelaten in houten vloeren

10   wedi Subliner Dry & Flex  scheuroverbruggende afdichtings- en ontkoppelingsbaan
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  900 ×   900 × 20 / 41 mm

1.200 × 1.200 × 20 / 41 mm

1.500 × 1.500 × 20 / 41 mm

Fundo Ligno, 

vierkant,  

afvoer centraal

  900 ×   900 × 20 / 41 mm

1.200 × 1.200 × 20 / 41 mm

Fundo Ligno, 

vierkant,  

afvoer decentraal

1.200 × 900 × 20 / 41 mm

1.600 × 900 × 20 / 41 mm

Fundo Ligno, 

rechthoekig,  

afvoer decentraal

073732011

073732012

073732013

073732021

073732023

073732022

073732024
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Fundo 
designdouches

Exact gelijkmatig,

geïntegreerd afschot

Uiterst stabiele

oppervlaktebewerking

Maatnauwkeurige

wandelementen

Douche-elementen in speciale vormen

In openbare wellnessvoorzieningen zijn inloopdouches vandaag bijna al vanzelfsprekend 

omdat ze optische vereisten combineren met functionaliteit. Deze Fundo douche-elementen 

combineren creatieve lijnvoering met natuurlijke vormen en kunnen bovendien worden ge-

combineerd met passende wandelementen. In grote ruimten wordt de douche een absoluut 

highlight in de badkamer
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2
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Systeemopbouw
speciale oplossingen

Levering

1  Fundo Nautilo  slakvormig douchevloerelement met centrale afvoer

Benodigde systeemcomponenten

2    wedi Fundo afvoer  hier met horizontale afvoer DN 50 incl. afvoerrooster

3   wedi Fundo afdichtingsset  speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen,  

voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken

4  wedi 320  voor de oppervlakteverlijming van wedi Fundo douchevloerelementen op de ondergrond

5  wedi 610  lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden

6   wedi Tools weefselband  voor het verstevigen van naden

Optionele systeemcomponenten

7    Fundo Nautilo libero wandelement  passend wandelement met leidingkanaal voor het Fundo Nautilo douchevloerelement
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1.890 × 1.515 × 50 mmFundo Nautilo, 

slakvormig,  

instap rechts

1.890 × 1.515 × 50 mmFundo Nautilo, 

slakvormig,  

instap links

  900 ×   900 × 40 mm

1.000 × 1.000 × 40 mm

Fundo Borgo, 

kwartcirkel,  

afvoer centraal

Ø 1.140 × 40 mmFundo Trollo, 

cirkelvormig,  

afvoer centraal

073736066

073736065

073735576

073736576

073736575
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wedi Fundo® afvoeren

Centrale afvoer – dankzij de geringe opbouwhoogte en de 100 % waterdichtheid in het systeem zijn de wedi 

Fundo afvoeren bij uitstek geschikt voor nieuwe gebouwen en renovaties. Daarbij kunt u kiezen uit verschil-

lende varianten voor verticale en horizontale uitvoeringen. Een passend standaard afvoerrooster in ronde of 

hoekige uitvoering is bij iedere levering inbegrepen.

wedi Fundo® Onderbouwset

Met de nieuwe wedi Fundo onderbouwset kunnen inloopdouches van de wedi Fundo serie nog eenvoudiger op 

de gewenste hoogte worden gebracht. Elke set omvat: twee onderbouwelementen met 30 en 60 mm hoogte en 

drie voorgevormde ringen voor de opname van goot- en centrale afvoeren. Met deze combinatie kunnen onder-

bouwhoogten van 30, 60 en 90 mm eenvoudig en veilig worden gerealiseerd. De beide onderbouwelementen 

kunnen ter plekke worden aangepast aan de buitenafmetingen van het betreffende wedi Fundo douchevloerelement. 

Een andere voordeel: de opening voor de afvoerleiding kan in elke gewenste richting worden uitgevoerd.

NIEUW
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Exclusieve afvoerroosters voor de centrale afvoer

In ronde of hoekige vorm, 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 de nieuwe wedi Fundo afvoerrooster met zwartgekleurde goot.

wedi Fundo afvoerrooster 7.1

wedi Fundo afvoerrooster 2.1

wedi Fundo afvoerrooster 4.2

wedi Fundo afvoerrooster 1.1

wedi Fundo afvoerrooster 5.1

wedi Fundo afvoerrooster 3.2

Andere uitvoeringen vindt u in de wedi Prijslijst 2019 en op het internet onder www.wedi.eu.

NIEUW
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Douchesystemen
met goot

Alles voor de 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.
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De wedi Fundo douchesystemen 

met sleufdrain bieden alle nood-

zakelijke, op elkaar afgestemde 

componenten die u voor de 

installatie en de afdichting van 

een inloopdouche-vloerelement 

van wedi nodig hebt.

  Ideaal voor de montage  

in of op dekvloeren

  In vierkant en rechthoekige 

uitvoering

  Met korte of lange goot

  Met afvoer dichtbij of weg 

van de wand of in centrale 

afvoerpositie

  Naar keuze met verticale of 

horizontale waterafvoer

  Eenvoudige montage en  

afdichting met het bijpas-

sende wedi toebehoren

Individuele

elementen

op aanvraag

verkrijgbaar

De systematiek van de 
wedi Fundo® douche- 
systemen met goot
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De systeemvarianten in een oogopslag

Benodigde systeemcomponenten

Optionele systeemcomponenten

Systeemvariant wedi Fundo douchesysteem,
sleufdrain,
verticaal

wedi Fundo douchesysteem  
sleufdrain,  
horizontaal

wedi Fundo douchesysteem  
sleufdrain,  
horizontaal, Mini Max

Opbouwhoogte Hoogte douche-element
+ Hoogte afvoerpot

Hoogte douche-element
+ Hoogte afvoerpot

Hoogte douche-element
+ Hoogte afvoerpot

Hoogte douche-element gemeten aan de buitenste rand gemeten aan de buitenste rand gemeten aan de buitenste rand

Hoogte afvoerpot Niet van toepassing bij
deze inbouwsituatie

80 mm 49 mm

Systeemcomponent wedi product

Douche-element wedi Fundo douche-element
met sleufdrain

Afvoer wedi Fundo sleufdrain
passend voor wedi douche-element met sleufdrain

verticaal DN 50
verticaal DN 50 brandstop

horizontaal DN 50 Mini Max horizontaal,  
extra dun DN 40

Afdekroosters wedi Fundo gootafdekking  
passend voor wedi Fundo sleufdrains

Afdichting wedi Fundo afdichtingsset
bevat alle componenten voor het afdichten van de naden van het wedi Fundo douche-element
en aangrenzende oppervlakken

Montagemateriaal Gebruik hoogwaardige poedertegellijm ook verrkijgbaar bij wedi

Systeemcomponent wedi product

Geluidsisolatie * wedi Nonstep Pro geluidsisolatiemat

wedi Tools randisolatiestroken
voor geluidsontkoppeling tussen douche-element en wand

Toebehoren wedi Tools afdichting afschot
Speciaal voorgevormde afdichthoeken voor wedi Fundo douche-elementen met sleufdrain

Fundo Discreto 
opzetelement voor een optische wandafvoer

wedi Fundo afschotprofielen
voor de optische afschotcompensatie

wedi Fundo onderbouwset
onderbouwelement voor de hoogtecompensatie

Fundo Top kant en klare oppervlak
pasnauwkeurig oppervlak voor wedi Fundo douche-element

* Bij gebruik van de geluidsisolatiemat neemt de montagehoogte met 6, 8 of 17 mm toe.
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Fundo  
Plano® Linea

Compleetsysteem incl.

geïntegreerde afvoer

Sleufdrain bijzonder

dicht bij de wand

Extreem dun: slechts 

70 mm totale 

opbouwhoogte

Compleetsysteem met sleufdrain

Fundo Plano Linea is het vlakke compleetsysteem voor inloopdouches met sleufdrain, met 

slechts 70 mm totale opbouwhoogte, incl. de af fabriek geïntegreerde afvoertechniek en de 

DN 40 aansluitleiding. De sleufdrain is dicht bij de muur geplaatst en is naar keuze verkrijg-

baar met een korte of lange goot. Het exact geprefabriceerd afschot is al in de fabriek in het 

douchevloerelement geïntegreerd.
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Slechts 70 mm
opbouw-

hoogte incl.
afvoertechniek

Systeemopbouw
Fundo Plano® Linea

Levering

1  Fundo Plano Linea  douchevloerelement met vast geïntegreerde afvoertechniek (goot)

2  wedi Fundo gootafdekking  uitvoering standaard, lengte 900 mm

3  Fundo Plano Linea afdichthoek  voor het afdichten van de buisverbinding

Benodigde systeemcomponenten

4   wedi Fundo afdichtingsset  speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen,  

voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken

5  wedi 320  voor de oppervlakteverlijming van wedi Fundo douchevloerelementen op de ondergrond

6  wedi 610  lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden

7  wedi Tools weefselband  voor het verstevigen van naden

Optionele systeemcomponenten

8  wedi bouwplaten  voor de opbouw van douchewanden en de bekleding van aangrenzende oppervlakken

9  wedi randisolatiestroken  geluidsisolatie en isolatie voor het bereik tussen wedi Fundo douchevloerelement en wand

10  PE-folie  standaard bouwfolie als scheidingslaag tussen geluidsisolatiemat en mortel

11   wedi Nonstep Pro  geluidsisolatiemat voor de efficiënte isolatie van douchewatergeluiden onder wedi Fundo douchevloerelementen
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900 × 900 × 70 mmFundo Plano Linea, 

vierkant,

lange goot

900 × 900 × 70 mmFundo Plano Linea, 

vierkant,

korte goot

073736603

073736608

1.200 ×   800 × 70 mm

1.200 ×   900 × 70 mm

1.200 × 1.000 × 70 mm

Fundo Plano Linea, 

rechthoekig,

lange goot

1.200 × 900 × 70 mmFundo Plano Linea, 

rechthoekig,

korte goot

073736600

073736601

073736602

073736607
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Fundo  
Riolito® neo

Talrijke formaatuitvoeringen

met lange en korte goot

Bijzonder dicht bij de

wand liggende goot

Gootafdekking

met geïntegreerde

hoogteverstelling

Sleufdrain dichtbij de wand

Fundo Riolito neo is een inloopdouche-vloerelement met een sleufdrain dicht bij de wand die 

het water in een smalle lijn laat wegstromen. Het daarvoor vereiste afschot is al in de douche-

vloerelementen geïntegreerd en maakt een nagenoeg naadloze betegeling met grote tegels 

in de meest uiteenlopende dikten (5 – 25 mm) mogelijk.



54

1

4

5

11
10

6

8

9

7
7

3

2

Systeemopbouw
Fundo Riolito® neo

Levering

1  Fundo Riolito neo  het inloopdouche-element met dicht bij de wand liggende goot

Benodigde systeemcomponenten

2     wedi Fundo gootafvoer  hier met horizontale afvoer DN 50

3    wedi Fundo gootafdekking  hier de uitvoering exclusief, lengte 700 mm

4   wedi Fundo afdichtingsset  speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen,  

voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken

5  wedi 320  voor de oppervlakteverlijming van wedi Fundo douchevloerelementen op de ondergrond

Optionele systeemcomponenten

6   Fundo Top  montageklaar oppervlak voor Fundo Riolito neo douchevloerelement

7  wedi 610  lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden en het Fundo Top oppervlak

8  wedi bouwplaten  voor de opbouw van douchewanden en de bekleding van aangrenzende oppervlakken

9  wedi randisolatiestroken  geluidsisolatie en isolatie voor het bereik tussen wedi Fundo douchevloerelement en wand

10  PE-folie  standaard bouwfolie als scheidingslaag tussen geluidsisolatiemat en mortel

11   wedi Nonstep Pro  geluidsisolatiemat voor de efficiënte isolatie van douchewatergeluiden onder wedi Fundo douchevloerelementen
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  900 ×   900 × 50 mm

1.000 × 1.000 × 50 mm

1.200 × 1.200 × 50 mm

  900 ×   900 × 50 mm

Fundo Riolito neo, 

vierkant, dicht bij de muur 

Gootlengte 800 mm

Gootlengte 1.100 mm

Fundo Riolito neo, 

vierkant, dicht bij de muur

Gootlengte 300 mm

1.200 ×   800 × 50 mm

1.400 ×   900 × 50 mm

1.200 ×   900 × 50 mm

1.600 × 1.000 × 50 mm

1.800 ×   900 × 60 mm

1.200 × 1.000 × 50 mm

Fundo Riolito neo, 

rechthoekig, dicht bij  

de muur

Gootlengte 700 mm

Gootlengte 800 mm

Gootlengte 900 mm

 

075100003

075100032

075100010

075100031

075100001

075100033

075100004

075100034

075100005

075100008
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Fundo Riolito®

Grote keuze aan passende 

systeemafvoeren

Hoge systeemveiligheid dankzij 

af fabriek afgedichte goot

Uitvoeringen met lange en 

korte goot verkrijgbaar

Functioneel sleufdrain

Dit inloopdouche-vloerelement spreekt vooral aan door de functioneel sleufdrain. De afvo-

ergoot is bij alle Riolito-uitvoeringen opzij geplaatst en gecompleteerd door een in hoogte 

verstelbare gootafdekking van rvs. Het noodzakelijke afschot is af fabriek al in de douchev-

loerelementen ingebouwd.
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Systeemopbouw
Fundo Riolito®

Levering

1  Fundo Riolito  het douche-element met goot

Benodigde systeemcomponenten

2     wedi Fundo gootafvoer  hier met horizontale afvoer DN 40 extra dun

3    wedi Fundo gootafdekking  hier de uitvoering exclusief, lengte 700 mm

4   wedi Fundo afdichtingsset  speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen,  

voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken

5  wedi 320  voor de oppervlakteverlijming van wedi Fundo douchevloerelementen op de ondergrond
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  900 ×   900 × 50 mm

1.000 × 1.000 × 50 mm

1.200 × 1.200 × 50 mm

Fundo Riolito, 

vierkant, ver van de muur 

Gootlengte 800 mm

Gootlengte 1.100 mm

1.200 ×   800 × 50 mm

1.400 ×   900 × 50 mm

1.200 ×   900 × 50 mm

1.600 × 1.000 × 50 mm

1.800 ×   900 × 60 mm

1.200 × 1.000 × 50 mm

Fundo Riolito, 

rechthoekig, ver van  

de muur

Gootlengte 700 mm

Gootlengte 800 mm

Gootlengte 900 mm

 

073737303

073737308

073737304

 

073737301

073737309

073737305

073737310

073737306

073737302

  900 ×   900 × 50 mm

Fundo Riolito, 

vierkant, ver van de muur

Gootlengte 300 mm 073737307
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Fundo Riofino®

Individueel aanpasbaar

zonder garantieverlies

Zeer gering

eigengewicht

Gekeurd

Centrale sleufdrain

De sleufdrain anders – en wel kort en in het midden. Dat is het Fundo Riofino douchevloer- 

element. Met de hoogwaardige uitvoering, het buitengewone design en de veilige en snelle 

verwerking is dit element absoluut overtuigend. De in hoogte verstelbare gootafdekking kan 

desgewenst in rvs uitgevoerd of betegeld worden.



62

1

5

2

4

3

Systeemopbouw
Fundo Riofino®

Levering

1  Fundo Riofino  douchevloerelement met centrale sleufdrain

Benodigde systeemcomponenten

2       wedi Fundo gootafvoer  hier met horizontale afvoer DN 50

3       wedi Fundo gootafdekking  hier die uitvoering standaard, lengte 300 mm

4   wedi Fundo afdichtingsset  speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen,  

voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken

5  wedi 320  voor de oppervlakteverlijming van wedi Fundo douchevloerelementen op de ondergrond
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  900 ×   900 × 50 mm

1.000 × 1.000 × 50 mm

1.200 × 1.200 × 50 mm

Fundo Riofino, 

vierkant,  

afvoer centraal

1.200 ×   900 × 50 mm

1.800 ×   900 × 50 mm

Fundo Riofino, 

rechthoekig,  

afvoer centraal

073737312

073737311

073737313

073737314

073737315
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Fundo Discreto®

In hoogte verstelbare en 

betegelbare hoekplaat

Verkrijgbaar in vijf 

verschillende afmetingen

Afstelling met een 

enkele schroef

Optische wandafvoer

Het nieuwe Fundo Discreto opzetelement zorgt voor een optische waterafvoer van de vloer 

naar de wand. 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 nieuwe technische 

features is de montage eenvoudiger dan ooit en biedt door de extra uitvoeringen voor 300 

en 1100 mm gootlengte een zo groot mogelijke verscheidenheid.

NIEUW
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Systeemopbouw
Fundo Discreto®

Levering

1  Fundo Discreto  Optische wandafvoer

Benodigde systeemcomponenten

2    wedi douchesysteem sleuf  wedi Fundo douchevloerelementen met sleufdrain, bijv. Fundo Riolito neo

3    wedi 610  lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van naden

Optionele systeemcomponenten

4    wedi bouwplaat  voor de bekleding van installatiewand en het bekleden van aangrenzende oppervlakken

5    wedi Tools weefselband, zelfklevend  voor het verstevigen van naden
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  900 × 154 × 80 mm

  900 × 154 × 80 mm

1.000 × 154 × 80 mm

1.000 × 154 × 80 mm

1.200 × 154 × 80 mm

Fundo Discreto, 300 mm 

opzetelement 

Fundo Discreto, 700 mm 

opzetelement  

Fundo Discreto, 800 mm 

opzetelement  

Fundo Discreto, 900 mm 

opzetelement  

Fundo Discreto, 1100 mm 

opzetelement  

073738205

073738206

073738207

073738208

073738209



68

wedi Fundo® gootafvoer

Sleufdrain – de horizontale en verticale uitvoeringen van de Fundo gootafvoeren zijn geschikt voor alle douche-

vloerelementen met sleufdrain. Zij het nieuwbouw of renovatie – de afvoeren overtuigen met een geringe op-

bouwhoogte, zijn 100 % waterdicht en kunnen 360° gedraaid worden. De bijbehorende gootafdekking moet 

passend bij het douchevloerelement gekozen worden en is dus niet bij de levering van de Fundo gootafvoeren 

inbegrepen.

wedi Fundo® Gootafdekking standaard plus / wedi Fundo® gootkader

Een montagevriendelijke en aantrekkelijke frame-oplossing die open tegelranden verbergt en zo de optiek van de 

wedi Fundo goten optimaliseert – het nieuwe wedi gootframe overtuigt in alle opzichten. Het ‚ready-to-use‘-frame 

is vervaardigd van eenvoudig te reinigen, geborsteld rvs en rondt de hoogwaardige gootafdekkingen van de wedi 

douchevloerelementen met sleufdrain af. Bijzonder slim en eenvoudig is hierbij de variabele hoogteverstelling voor 

tegeldikten van 6 tot 20 mm. Deze wedi systeemcomponent is verkrijgbaar in vijf verschillende afmetingen of in 

combinatie met de bijpassende wedi standaard gootafdekking.

wedi Fundo Gootafdekking 

standaard plus

wedi Fundo gootkader
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Hoogwaardige 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.

wedi Fundo gootafdekking standard wedi Fundo gootafdekking verfliesbar

wedi Fundo gootafdekking exklusiv

wedi Fundo Gootafdekking standaard plus / wedi Fundo gootkader
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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 

vloer
Afsluitprofielen 

Afschotprofielen 

wand
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Design en
vormgeving

De grote verscheidenheid aan vormen van de wedi 

designelementen biedt talloze vormgevingsmoge-

lijkheden. Rechte banken, hoekconstructies, fraaie, 

afsluitende oplossingen of ligbanken – de verschil-

lende uitvoeringen bieden mogelijkheden te over 

voor de realisatie van stijlvolle en moderne badka-

meren wellnesslandschappen die individueel kunnen 

worden betegeld. De nieuwe Top-oppervlakken voor 

wand en wedi Fundo douche-elementen bieden een 

voegloos alternatief voor tegels. De moderne designs 

in natuursteen-optiek verlenen elke badkamer de 

finishing touch.
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De nieuwe
Top-serie

Fundo Top® en wedi Top Wall

Het voegloze alternatief voor tegels dat altijd past. Met Fundo Top voor douchevloeren en 

wedi Top Wall voor wandoppervlakken biedt wedi voor het eerst montageklare designopper-

vlakken die een aantal voordelen hebben ten opzichte van keramische tegels.

De designoppervlakken vormen een voegloos en dus aantrekkelijk en onderhoudsvriendelijk 

oppervlak. De verschillende kleuren en texturen laten ruimte voor individualiteit en bieden 

een breed scala aan mogelijkheden. Zo kan het homogeen witte oppervlak voor de vloer-

toepassing naar wens worden gecombineerd met de antraciet-zwarte en grijze varianten in 

trendy natuursteenoptiek. De oppervlakken kunnen naar wens worden ingekort tot het juiste 

formaat en zijn evenzeer geschikt voor nieuwbouw als voor renovatie en modernisering.
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Systeemopbouw
Top-serie

Levering

1  Fundo Top  montageklaar oppervlak voor Fundo Plano douchevloerelementen

2  wedi Top Wall  montageklaar oppervlak voor wanden

Benodigde systeemcomponenten

3  Fundo Plano  extreem laag douchevloerelement met vast geïntegreerde afvoertechniek

4   wedi Fundo afdichtingsset  speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen,  

voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakken

5    wedi 610  lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van de Top oppervlakken op wedi bouwplaat  

of wedi Fundo douchevloerelement

6  wedi 320  voor de oppervlakteverlijming van wedi Fundo douchevloerelementen op de ondergrond

Optionele systeemcomponenten

7  wedi randisolatiestroken  geluidsisolatie en isolatie voor het bereik tussen wedi Fundo douchevloerelement en wand

8  PE-folie  standaard bouwfolie als scheidingslaag tussen geluidsisolatiemat en mortel

9   wedi Nonstep Pro  geluidsisolatiemat voor de efficiënte isolatie van douchewatergeluiden onder wedi Fundo douchevloerelementen

Montagetip:

monteer wedi Top Wall 

oppervlakken altijd in 

dezelfde looprichting

1

6

7
8

5

5

4

9

2

3
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1.200 ×   900 × 6 mm

1.800 ×   900 × 6 mm

1.200 ×   900 × 6 mm

1.400 ×   900 × 6 mm

1.600 × 1.000 × 6 mm

1.800 ×   900 × 6 mm

Fundo Top Primo, 

rechthoekig,  

afvoer centraal

rechthoekig,  

afvoer decentraal

1.200 ×   900 × 6 mm

1.600 × 1.000 × 6 mm

1.800 ×   900 × 6 mm

Fundo Top Riolito neo, 

rechthoekig,  

afvoer centraal

  900 ×   900 × 6 mm

1.200 ×   900 × 6 mm

1.600 × 1.000 × 6 mm

2.500 ×   900 × 6 mm

2.500 × 1.200 × 6 mm

  810 ×   50 × 50 mm

1.880 ×   200 × 6 mm

  900 ×   900 × 6 mm

1.200 × 1.200 × 6 mm

Fundo Top Plano, 

vierkant,  

afvoer centraal

rechthoekig,  

afvoer centraal

rechthoekig,  

afvoer decentraal

wedi Top Wall

Fundo Top 

Gootafdekkingsset

Fundo Top 

plinten

Fundo Top Primo, 

vierkant,  

afvoer centraal

072010100

072010103

072010101

072010104

072010102

072010106

072010107

072010105

072020100

072020101

072020102

072030100

072030101

072030102

072000100

072040100

072010500

072010503

072010502

072010501

072010504

072010505

072010506

072020500

072020501

072020502

072042000

072042001

072042100

072042101

072000500

072000500

072010600

072010603

072010602

072010601

072010604

072010605

072010606

072020600

072020601

072020602

072000600

072040600



wedi Top Wall

De montageklare wedi Top Wall designoppervlakken bieden de unieke mogelijkheid van een voegloze en dus 

aantrekkelijke en eenvoudig te reinigen wandbekleding. Ze bestaan uit een hoogwaardig, door en door gekleurd 

materiaal met esthetische natuursteenoptiek en zijn verkrijgbaar in de moderne trendkleuren antraciet-zwart en 

grijs. Het bijzondere: beide kleuren kunnen willekeurig worden gebruikt voor individuele designs of intarsia.
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Fundo Top® plinten

Speciaal voor doucheoplossingen in de unieke combinatie van wedi Fundo douchesysteem met montageklaar 

Fundo Top oppervlak zijn passende en in kleur afgestemde Fundo Top plinten verkrijgbaar. De lijsten zorgen voor 

een optisch aantrekkelijke instap en passen perfect in het complete beeld van de douche.

Fundo Top® Gootafdekkingsset

Bij de montageklare Fundo Top oppervlakken is passend toebehoren verkrijgbaar, bijv. de passende gootafdekkingen 

voor wedi Fundo douchesystemen met sleufdrain. Deze zijn verkrijgbaar in een qua kleur afgestemde Fundo 

Top inlay in de moderne trendkleuren grijs, antraciet-zwart en wit en creëren een harmonische, aantrekkelijke 

doucheruimte.

Speciaal voor 

doucheoplossingen

Met in kleur 

bijpassende inlay
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wedi Sanoasa® hoekbankje

De hoekbankje is een vrijdragend, in twee verschillende maten verkrijgbaar zitelement en dankzij de drie-

hoekige, compacte vorm ideaal voor kleine douches. De montage is zowel op de ruwe ondergrond als op de 

betegeling mogelijk.

Gewoon sterk: 

belastbaar tot 

150 kg

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® zitbankelementen

De Sanoasa-banken van de series Comoda en Bellina zijn in zoveel verschillende uitvoeringen verkrijgbaar dat 

daarmee nagenoeg elke zitcombinatie kan worden gerealiseerd. Rechte banken, hoekconstructies of fraaie, 

afsluitende oplossingen – na de individuele betegeling zorgen ze voor accenten in badkamers en wellnessin-

richtingen.

Modulair te 

combineren

81



Systeem- 
toebehoren

Snel, hoogwaardig en gegarandeerd veilig. Het 

veelzijdige toebehoren-assortiment van wedi biedt 

handige systeemhulpen voor afdichting, verlijming 

en montage. Van het beproefde wedi 610 lijm- en 

afdichtmiddel en vliesversterkte afdichtbanen en 

-hoeken tot en met de omvangrijke wedi Fundo- 

afdichtset voor alle aansluitingen en voegen in de 

douche.
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wedi 520 afdichtmiddel

wedi 520 is een flexibel en uit 2 componenten be-

staand afdichtmiddel voor binnen en buiten. Het is 

scheuroverbruggend en biedt een hoge mate van 

veiligheid bij later optredende scheuren in de onder-

grond. Ideaal voor de afdichting van details in alle 

wedi afdichtingssystemen.

wedi 610® lijm- en afdichtmiddel

Als veelzijdig toepasbare ééncomponentslijmen afdicht-

middel is wedi 610 vooral geschikt voor waterdichte 

naden tussen wedi-componenten. De combinatie 

van wedi bouwplaat en de wedi 610 is bouwtechnisch 

goedgekeurd voor hoge vochtbelaste toepassingen.

Vrij van oplosmiddel, 

silicone en PCP

Hydraulisch 

hardend

wedi 360 flexibele middenbedmortel

Hoogwaardige, met kunststof veredelde, hydraulisch 

en snelhardende middenbedmortel voor wedi bouw-

platen en muur- en vloerbedekkingen. De mortelbed-

dikte ligt tussen 5 en 20 mm.

wedi 320 tegellijm

De universeel toepasbare wedi 320 dunbedmortel op 

basis van hydraulische bindmiddelen is ideaal voor het 

plaatsen en leggen van wedi bouwplaten en wand- en 

vloertegels. 

Waterdicht en

vorstbestendig

Perfect

geschikt voor

binnen en buiten
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wedi Tools weefselband

Het desgewenst zelfhechtende wedi Tools weefsel-

band is speciaal geschikt voor de fixatie resp. over-

brugging van bouwplaatnaden.

Zelfklevende 

uitvoering 

verkrijgbaar

wedi Tools afdichtband en hoeken 

wedi Tools afdichtband en afdichthoeken zijn ge-

schikt voor de veilige afdichting van hoek- en aanslu-

itvoegen, naden en doorvoeren. Ze zijn vervaardigd 

van TPE-gecoat polypropyleenvlies en beschikken 

over zeer goede hechteigenschappen.

Voor hoek- en 

aansluitvoegen 

en naden

wedi Fundo® afdichtingsset

De wedi Fundo afdichtset bestaat uit de producten 

wedi 520 afdichtmiddel, wedi Tools afdichtband en 

wedi Tools afdichthoeken en is speciaal bedoeld voor 

de waterdichte aansluiting van Fundo douchevloer- 

elementen op andere systeemvreemde materialen, bijv. 

cementdekvloeren, anhydrietvloeren of gipskarton.

wedi Tools afschotafdichting

De driedimensionele afdichthoeken van een met 

polypropyleenvlies gecoat TPE zijn ideaal voor de af-

dichting van de voegranden aan wand en vloer en 

houden daarbij nog rekening met de verschillende 

afschotsituaties van de Fundo Riolito en Riolito neo 

douchevloerelementen.

Speciaal voor 

wedi Fundo 

douchevloerelementen

Afdichtingsdetails voor 

de sleufdrain
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Verschillende 

nominale diameter

wedi Tools Dichtmanschetten

De elastische en vliesversterkte wedi afdichtmanchetten zijn geschikt voor de afdichting van buisleidingen onder 

keramische vloeren in douche- en natte ruimten. Ze zijn verkrijgbaar in de nominale wijdten DN ½» t/m ¾», DN 

40 – 75 en DN 90 – 125 en bieden altijd een veilige afdichting.

wedi Tools Butyl-afdichtband voor badkuipen en douchebakken

Het vliesversterkte wedi Tools afdichtband voor badkuipen bestaat uit een TPE-gecoat polypropyleenvlies met aan-

gebrachte butylstrook. Het beschikt over goede hechteigenschappen en is geschikt voor het veilige afdichten van 

badkuipen en douchebakken van staal-emaille, acryl of vergelijkbare materialen. Het is optioneel verkrijgbaar in een 

set met de zelfklevende ontkoppelingsstrook die zorgt voor een spanningscompensatie tussen de badkuip en de 

aangrenzende wand.

TPE-gecoat 

polypropyleenvlies
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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 ondergrond-

voorbehandelingsproducten. Perfect combineerbaar 

met de wedi systeemcomponenten, bijv. wedi Tools 

afdichtband en wedi 520. gekeurd en toegelaten voor 

de toepassingsgebieden tot W2-I.

wedi Subliner® Dry & Flex

«De flexibele, scheuroverbruggende afdicht- en ontkoppelingsbaan wedi Subliner Dry & Flex bestaat uit een 

scheurvaste polyethyleenfolie en is geschikt voor snelle afdichtingsmaatregelen bij projecten met een vaste 

opleverdatum in combinatie met keramische tegels en platen evenals natuursteenlagen voor wand- en vloer-

oppervlakken binnen en buiten. De speciale baan zorgt voor een beter spanningsevenwicht bij plotselinge tem-

peratuurschommelingen. De baan is gekeurd en toegelaten voor de toepassingsgebieden tot W2-I.

Waterdicht en 

scheuroverbruggend

wedi Subliner® Flex

De scheuroverbruggende ontkoppelingsbaan wedi 

Subliner Flex voor wand- en vloeroppervlakken bin-

nenshuis bestaat uit een stabiele weefselwapening die 

aan twee zijden bekleed is met een speciaal vlies dat 

zorgt voor een optimale verankering aan ondergrond-

voorbehandelingsproducten.

Voor wand- en 

vloertoepassingen

2-in-1: afdichting 

en ontkoppeling
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wedi Nonstep Plan

De wedi Nonstep Plan contactgeluidsisolatie is een dunne mat van rubbergranulaat met een flexibele, minerale laag 

en kan wordt gebruikt voor de ontkoppeling onder keramische vloerbedekkingen, laminaat of kant-en-klaar-parket.

Contactgeluidsisolatie

met tegelvloer: 14 dB

wedi Tools randisolatiestroken

De wedi Tools randisolatiestrook verhindert de geluidsoverdracht tussen het wedi Fundo douchevloerelement en 

de aangrenzende delen (wand, dekvloer enz.) en is dus een onmisbare aanvulling op de geluidsisolatiemat wedi 

Nonstep Pro.

Lengte: 25 m
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wedi Nonstep Plus

De wedi Nonstep Plus contactgeluidsisolatie bestaat uit een 6 mm wedi bouwplaat die in de fabriek verlijmd is met 

een 5 mm dikke rubbermat, zodat een sponningverbinding ontstaat. De contactgeluidsisolatieplaat wordt als ont-

koppeling onder keramische vloerbedekkingen, laminaat of kant-en-klaar-parket gelegd.

Contactgeluidsisolatie

met tegelvloer: 16 dB

wedi Nonstep Pro

wedi Nonstep Pro is het ideale product voor de isolatie van contactgeluiden en geluiden die door waterinstallaties 

worden veroorzaakt en is bovendien uitstekend geschikt voor de montage onder wedi Fundo douchevloerelemen-

ten. Het product vervult niet alleen de minimale vereisten, maar werd in het wedi systeem als succesvol getest met 

inachtneming van de verhoogde geluidsisolatievereisten.

Verkrijgbaar in 

de dikten 8 en 

17 mm



Systeemtechniek

Functionaliteit en veiligheid spelen bij alle ondercon-

structies van wedi een beslissende rol. Dat is precies de 

reden waarom verwerkers al decennia lang vertrouwen 

op de unieke kwaliteit van de modulaire wedi syste-

men. Ze zijn warmte-isolerend, variabel toepasbaar, 

uitbreidbaar, licht, stabiel en 100 % waterdicht.
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Welke opbouwhoogte bij welk douchevloerelement?

Bij het zoeken naar het passende douchevloerelement is één vraag bijzonder belangrijk: Welke opbouwhoogte 

heeft het vloerelement? Vaak worden producten niet met de echte opbouwhoogte gepresenteerd, maar met de 

ruwbouwmaat bij de afvoer. Wat echter nodig is, is de hoogste plek aan de buitenrand van een element. Daarom 

geven we altijd de maximale hoogte aan van het vloerelement – de enige waarde, die voor u belangrijk is.

wedi inloopdouche-element + wedi Fundo afvoer = opbouwhoogte

Ruwbouwmaat aan de afvoer, laagste

deel van het vloerelement (binnen)

Opbouwhoogte, hoogste deel

van het vloerelement (buiten)

Inloopdouchevloerelement afvoer Opbouwhoogte

Fundo Ligno (inbouw gelijk met de houten vloer) wedi Fundo afvoer verticaal of horizontaal, DN 50   0 mm

Fundo Ligno (inbouw op de houten vloer) wedi Fundo afvoer verticaal of horizontaal, DN 50  20 mm

Fundo Primo wedi Fundo afvoer verticaal, DN 50  40 mm

Fundo Riolito neo, Riolito, Riofino wedi Fundo gootafvoer verticaal, DN 50  50 mm

Fundo Integro afvoer in het systeem geïntegreerd  90 mm

Fundo Plano afvoer in het systeem geïntegreerd  65 mm

Fundo Plano Linea afvoer in het systeem geïntegreerd  70 mm

Fundo Primo, Riolito neo, Riolito, Riofino wedi Fundo centrale afvoer of sleufdrain Mini Max, DN 40  97 – 99 mm

Fundo Primo, Riolito neo, Riolito, Riofino wedi Fundo centrale afvoer of sleufdrain, DN 50 130 mm
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wedi Fundo maatwerk

Voor bijzondere vereisten in de badkamer, zoals bijv. in douches met allerlei hoekjes, biedt wedi de unieke mo-

gelijkheid om alle douchevloerelementen uit de wedi Fundo serie individueel te vervaardigen. Het formaat, de 

positionering van de afvoer en de gewenste afvoertechniek kunnen naar wens worden ingepland.
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Klassiek systeem  Fundo Top® Slim-Kit

wedi Fundo afvoer Mini Max, DN 40, op de dekvloer

wedi Fundo afvoer horizontaal, DN 50, in de dekvloer

wedi Fundo afvoer horizontaal, DN 50, in houten vloeren

wedi Fundo afdich-
tingsset

wedi Fundo afdich-
tingsset

wedi Fundo afdich-
tingsset

Tegellijm
(wedi 320)

mortel of  
cementgebonden
egalisatieproduct

mortel of  
cementgebonden
egalisatieproduct

afvoer  
Mini Max

afvoer horizontaal

afvoer  
horizontaal

randisolatiestroken

randisolatiestroken
randisolatiestroken

houten vloer
uitstroom steunelement mortel of cementgebonden

egalisatieproduct

houten vloer

Douchevloerelement
Fundo Slim

Douchevloerelement
Fundo Slim

Douchevloerelement
Fundo Slim

Oppervlak
Fundo Top

Oppervlak
Fundo Top

Oppervlak
Fundo Top

Tegellijm
(wedi 320)

Tegellijm
(wedi 320)

Tegellijm
(wedi 320)

wedi Fundo afdich-
tingsset of wedi 610

wedi Fundo afdich-
tingsset of wedi 610

wedi Fundo afdich-
tingsset of wedi 610

wedi bouwplaat

wedi bouwplaat

dekvloer met contact-  
geluidsisolatie en afdichting
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Compleetsysteem  Fundo Plano®

Fundo Plano, geïntegreerde afvoer horizontaal, DN 40, dekvloer

Fundo Plano, compleetsysteem A, aansluiting lange zĳde

Fundo Plano, compleetsysteem B, aansluiting korte zijde

2,45 % afschot

600

1200

600

52 60

8 5

65

2,45 % afschot

2,45 % afschot

3,42 %
 afschot

3,
42

 %
 a

fs
ch

ot

14
0

90
0

38
0

38
0

17
5

150

1200

525 525

dekvloer met
Subliner Dry (& Flex)

Tegellijm
(wedi 320)

Fundo Plano
Douchevloerelement

wedi bouwplaat

 
wedi Fundo afdichtingssetwedi Fundo afdichtingsset

65
8

450

2,45 % afschot

600

1200

600

5260

85

65

2,45 % afschot

2,45 % afschot

3,42 %
 afschot

3,
42

 %
 a

fs
ch

ot

14
0

90
0

38
0

38
0

140

1200

530 530

325

900 / 1600

Geluidsisolatie Nonstep Pro PE-folie randisolatiestroken
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Compleetsysteem  Fundo Integro®

Fundo Integro, geïntegreerde afvoer horizontaal, DN 50, dekvloer

Fundo Integro, compleetsysteem A, aansluiting lange zĳde

Fundo Integro, compleetsysteem B, aansluiting korte zijde

5,6 % afschot

90 72

18

Ø118

dekvloer met
Subliner Dry (& Flex)

Tegellijm (wedi 320)

Fundo Integro
Douchevloerelement

wedi bouwplaat

 
wedi Fundo afdich-
tingsset

wedi Fundo afdichtingsset

4,72 %
 afschot

4,
72

 %
 a

fs
ch

ot

3,39 % afschot 3,39 % afschot

4,72 %
 afschot

4,
72

 %
 a

fs
ch

ot

2,43 % afschot

45
0

90
0

15
4

37
3

154523

25
1,

5

20
9,

6

45
0

90
0

600

1200

1200

390

207

149,6

5,60 %

Geluidsisolatie Nonstep Pro
randisolatiestroken

3,39 % afschot
Ø118

18

7290

90
6

450

900

⍁118
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Klassiek systeem  Fundo Primo® / Nautilo® / Trollo® / Borgo®

wedi Fundo afvoer horizontaal, DN 50, dekvloer

dekvloer met
Subliner Dry (& Flex)

Tegellijm
(wedi 320)

mortel of cementgebonden 
egalisatieproduct

Fundo Primo 
Douchevloerelement

randisolatiestroken

wedi bouwplaat

 
wedi Fundo afdichtingsset

wedi Fundo afdich-
tingsset

Geluidsisolatie
wedi Nonstep Pro

PE-folie

40
90

8

50
,510

2

81

Ø
50

⍁ 118,5

900

Ø229

wedi Fundo afvoer Mini Max, DN 40, dekvloer

randisolatiestroken

40
57

8

97

dekvloer met
Subliner Dry (& Flex) Tegellijm

(wedi 320)

mortel of cementgebonden
egalisatieproduct

Geluidsisolatie Nonstep Pro PE-folie

Fundo Primo 
Douchevloerelement

wedi bouwplaat

 
wedi Fundo afdich-
tingsset

wedi Fundo afdich-
tingsset ⍁118,5

900

162,5

26
,5

Ø
 4

0

wedi Fundo afvoer verticaal, DN 50, dekvloer

dekvloer met
Subliner Dry (& Flex)

Tegellijm
(wedi 320)

mortel of cementgebon-
den egalisatieproduct

Fundo Primo 
Douchevloerelement

wedi bouwplaat

 
wedi Fundo afdich-
tingsset

wedi Fundo afdich-
tingsset

40

⍁118,5

Ø 50

Ø 110

900

 Ø229

14
6

52

10
2

7

kernboring 120

Het douchevloerelement Fundo Nautilo heeft een dikte van 50 mm.
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Klassiek systeem  Fundo Ligno®

wedi Fundo afvoer horizontaal, DN 50, in een houten vloer

wedi Fundo afvoer Mini Max, DN 40, in een houten vloer

Ø 230

103

20

⍁ 120

Ø 230

78

⍁ 120

Fundo Ligno 
Douchevloerelement

houten balken

houten vloer

 
wedi Fundo afdichtingsset

 
wedi Fundo afdichtingssetTegellijm

(wedi 320)

wedi onderbouwelementuitstroom steunelement

900

20

Fundo Ligno 
Douchevloerelement

houten balken

houten vloer

 
wedi Fundo afdichtingsset

 
wedi Fundo afdichtingssetTegellijm

(wedi 320)

wedi onderbouwelementuitstroom steunelement
900

Subliner Dry &Flex

Subliner Dry &Flex
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Klassiek systeem  Fundo Ligno®

wedi Fundo afvoer horizontaal, DN 50, op een houten vloer

wedi Fundo afvoer Mini Max, DN 40, op een houten vloer

103

Ø 230

⍁ 120

78

Ø 230

⍁ 120

20

Fundo Ligno 
Douchevloerelement

houten balken
houten vloer

verwerking
met BA 20

 
wedi 610 

 
wedi 610 Tegellijm

(wedi 320)

wedi onderbouwelementuitstroom steunelement

900

20

Fundo Ligno 
Douchevloerelement

houten balken
houten vloer

verwerking
met BA 20

 
wedi 610 

 
wedi 610 Tegellijm

(wedi 320)

wedi onderbouwelementuitstroom steunelement

900
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1,19 % – 70 mm
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1118

325

5234

1200

1090110

Tegellijm
(wedi 320)

Fundo Plano Linea
Douchevloerelement

wedi Fundo afdich-
tingsset

wedi Fundo afdichtingsset

70
8

60

900 / 1200

dekvloer met
Subliner Dry (& Flex)

Compleetsysteem  Fundo Plano® Linea

Fundo Plano Linea, geïntegreerde afvoer horizontaal, DN 40, dekvloer

Fundo Plano Linea, douchevloerelement met goot

Fundo Plano Linea, douchevloerelement met korte goot

Geluidsisolatie
wedi Nonstep Pro

PE-folie

randisolatiestroken
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dekvloer met
Subliner Dry (& Flex)

Tegellijm
(wedi 320)

wedi bouwplaat

wedi Fundo afdichtingsset
wedi Fundo afdichtingsset

Ø 50

120

900

60

54

45

13
1

50
30

6

Fundo Riolito neo 
Douchevloerelement

mortel of cementgebon-
den egalisatieproduct

randisolatiestrokenGeluidsisolatie wedi Nonstep Pro

Klassiek systeem  Fundo Riolito® neo

wedi Fundo gootafvoer verticaal, DN 50, dekvloer

wedi Fundo gootafvoer Mini Max, DN 40, dekvloer

dekvloer met
Subliner Dry (& Flex)

Tegellijm
(wedi 320)

wedi bouwplaat

wedi Fundo afdichtingsset
wedi Fundo afdichtingsset

900

mortel of cementgebon-
den egalisatieproduct

Fundo Riolito neo 
Douchevloerelement

Ø
 4

0

randisolatiestrokenGeluidsisolatie wedi Nonstep Pro

dekvloer met
Subliner Dry (& Flex)

mortel of cementgebon-
den egalisatieproduct

Tegellijm
(wedi 320)

wedi bouwplaat

wedi Fundo afdichtingsset
wedi Fundo afdichtingsset

900

Fundo Riolito neo 
Douchevloerelement

50
80

6

54

60

45

randisolatiestrokenGeluidsisolatie wedi Nonstep Pro

wedi Fundo gootafvoer horizontaal, DN 50, dekvloer

50
49

6

60

54

45
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13
1

Klassiek systeem  Fundo Riolito®

wedi Fundo gootafvoer verticaal, DN 50, dekvloer

wedi Fundo gootafvoer horizontaal, DN 50, dekvloer

wedi Fundo gootafvoer Mini Max, DN 40, dekvloer

Tegellijm
(wedi 320)

wedi bouwplaat

wedi Fundo afdichtingsset

Ø
 4

0

900

125

45

54
Fundo Riolito  
Douchevloerelement

dekvloer met
Subliner Dry (& Flex) Tegellijm

(wedi 320)

Tegellijm
(wedi 320)

wedi bouwplaat

wedi Fundo afdichtingsset

wedi Fundo afdichtingsset

Ø 50

Ø
 5

0

Ø140 
(kernboring)

900

900

50
50

85
50

55

125

45

54Fundo Riolito  
Douchevloerelement

 Fundo Riolito  
Douchevloerelement

dekvloer met
Subliner Dry (& Flex)

dekvloer met
Subliner Dry (& Flex)

wedi bouwplaat

randisolatiestroken

randisolatiestroken

randisolatiestroken

wedi Fundo afdichtingsset

wedi Fundo afdichtingsset

wedi Fundo afdichtingsset

100

125

40

Geluidsisolatie wedi Nonstep Pro

Geluidsisolatie wedi Nonstep Pro

Geluidsisolatie wedi Nonstep Pro

mortel of cementgebon-
den egalisatieproduct

mortel of cementgebon-
den egalisatieproduct

mortel of cementgebon-
den egalisatieproduct
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Klassiek systeem  Fundo Riofino®

wedi Fundo gootafvoer verticaal, DN 50, dekvloer

wedi Fundo gootafvoer horizontaal, DN 50, dekvloer

wedi Fundo gootafvoer Mini Max, DN 40, dekvloer

dekvloer met
Subliner Dry (& Flex)

dekvloer met
Subliner Dry (& Flex)

dekvloer met
Subliner Dry (& Flex)

Tegellijm
(wedi 320)

mortel of cementgebonden 
egalisatieproduct

Fundo Riofino  
Douchevloerelement

wedi bouwplaat

 
wedi Fundo afdich-
tingsset

 
wedi Fundo afdich-
tingsset

 
wedi Fundo afdich-
tingsset

wedi Fundo afdichtingsset

50
13

1

Ø 50

Ø
 5

0
Ø

 4
0

900

54

450

45

54

450

450

45

54

45

 Ø 140 
(kernboring)

Tegellijm
(wedi 320)

wedi bouwplaat

wedi Fundo afdichtingsset

wedi Fundo  
afdichtingsset

50
80

900

mortel of cementgebonden 
egalisatieproduct

6
50

49
6

900

Fundo Riofino  
Douchevloerelement

Tegellijm
(wedi 320)

wedi bouwplaat

40

100

mortel of cementgebonden 
egalisatieproduct

Geluidsisolatie
wedi Nonstep Pro

Geluidsisolatie
wedi Nonstep Pro

Fundo Riofino  
Douchevloerelement

randisolatiestroken

randisolatiestroken

randisolatiestroken

Geluidsisolatie
wedi Nonstep Pro
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50
85

Ø
 5

0

15
4

96

60

80

54

Tegellijm
(wedi 320)

Fundo Plano Linea
Douchevloerelement

wedi Fundo afdichtingsset

70

Ø
 4

075

Estrich mit  
Verbundabdichtung 
(wedi 520)

15
4

96

Optische wandafvoer  Fundo Discreto®

Fundo Discreto, wandafvoer, DN 50, dekvloer

Fundo Discreto, wandafvoer, DN 40, dekvloer

Geluidsisolatie
wedi Nonstep Pro

randisolatiestrokenrandisolatiestroken

dekvloer met
Subliner Dry (& Flex) mortel of cementgebonden

egalisatieproduct

mortel of cementgebonden
egalisatieproduct

gootafvoer  
horizontaal

Fundo Riolito neo 
DouchevloerelementTegellijm 

(wedi 320)

wedi Fundo  
afdichtingsset

Fundo Discreto

Fundo Discreto

Geluidsisolatie
wedi Nonstep Pro

randisolatiestroken
randisolatiestroken

80
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hardschuimkern

Schuimkern XPS

Druksterkte lange termĳn (50 jaar) ≤ 2 % vervorming EN 1606 0,08 N/mm2

Druksterkte/-spanning bij 10 % vervorming EN 826 0,25 N/mm2

Bĳbehorende elasticiteitsmodulus EN 826 10 – 18 N/mm2

Warmtegeleidingscoëfficiënt EN 13164 0,036 W/mK

Treksterkte EN 1607 0,45 N/mm2

Afschuifsterkte EN 12090 0,2 N/mm2

Afschuifmodulus EN 12090 7 N/mm2

Volumieke massa EN 1602 32 kg/m3

Waterdampdiffusieweerstandsgetal (µ) EN 12086 100

Wateropname bij langdurige onderdompeling EN 12087 ≤ 1,5 Vol.-%

Capillariteit 0

Lineaire uitzettingscoëfficiënt 0,07 mm/mK

Temperatuurgrenzen -50 / +75 °C

Brandgedrag EN 13501 E

GWP-waarde blaasgas (koolstofdioxide) 1

Fundo Primo / Trollo / Borgo / Nautilo

Minimale opbouwhoogte bĳ: horizontale afvoer, DN 50 130 mm

Minimale opbouwhoogte bĳ: horizontale afvoer Mini Max, DN 40 97 mm

Minimale opbouwhoogte bĳ: verticale afvoer 40 mm

Afschot (van buitenzijde vloerplaat tot buitenzijde afvoeropening)

(uitzondering: Fundo Nautilo, 28 mm)

18 mm

Douchevloerelementen wedi Fundo Systeme

Rolstoelbelastbaar vanaf tegelformaat 50 × 50 mm

Glasmozaïek vanaf formaat 20 × 20 mm

Waterdichtheid getest 1,5 bar

Brandgedrag EN 13501 E

Fundo Ligno

Minimale opbouwhoogte bĳ: horizontale afvoer, DN 50 130 mm

Minimale opbouwhoogte bĳ: horizontale afvoer Mini Max, DN 40 97 mm

Minimale opbouwhoogte bĳ: verticale afvoer 40 mm

Afschot (van buitenzijde vloerplaat tot buitenzijde afvoeropening) 18 mm

Technische eigenschappen
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Fundo Integro

Minimale opbouwhoogte 90 mm

Afschot (van buitenzijde Fundo Integro douchevloerplaat tot buitenzijde afvoer) ≥ 1,5%

Frame voor het RVS rooster (vast in het element) 120 × 120 × 4 mm

RVS-rooster 115 × 115 mm

Opbouwframe Ø 115 × 40 mm

Afvoercapaciteit 0,80 l/s ; 48,0 l/min

Verbindingsleiding DN 50

Fundo Plano

Minimale opbouwhoogte 65 mm

Afschot (van buitenzijde Fundo Plano douchevloerplaat tot buitenzijde afvoer) ≥ 2,4%

Frame voor het RVS rooster (vast in het element) 136 × 136 × 8 mm

RVS-rooster 132 × 132 mm

Opbouwframe 136 × 136 × 24,7 mm

Afvoercapaciteit 0,50 l/s ; 30,0 l/min

Verbindingsleiding DN 40

Fundo Riolito neo / Riolito / Riofino

Minimale opbouwhoogte bĳ: horizontale gootafvoer, DN 50 130 mm

Minimale opbouwhoogte bĳ: horizontale gootafvoer Mini Max, DN 40 99 mm

Minimale opbouwhoogte bĳ: verticale gootafvoer, DN 50 50 mm

Afschot (van buitenzijde vloerplaat tot buitenzijde afvoeropening) 15 mm

Fundo Plano Linea

Totale opbouwhoogte incl. geïntegreerde afvoertechniek 70 mm

Afschot (van buitenzijde Fundo Plano Linea douchevloerplaat tot buitenzijde afvoer) ≥ 1,19 %

Hoogte-instelling voor RVS rooster 5 – 25 mm

Gootlengtes 300 bis 900 mm

Afvoercapaciteit 0,40 l/s ; 24,0 l/min

Verbindingsleiding DN 40
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wedi GmbH 
Hollefeldstraße 51 
48282 Emsdetten 
Duitsland

Telefoon + 49 25 72 156-0 
Telefax + 49 25 72 156-133

info@wedi.de 
www.wedi.eu
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