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Sluit douchegebieden af met complete wedi-oplossingen 

Veilige afdichting met systeem 
 

Zo werkt verzegelen met koppen: Met de innovatieve systeemoplossingen 

van wedi kunnen individuele en betrouwbaar afgedichte douchestations 

in de kortst mogelijke tijd en met minimale inspanning worden 

ontworpen. Het brede portfolio biedt optimaal gecoördineerde producten 

die kunnen worden gecombineerd om een veilig compleet systeem te 

creëren naar eigen wil en die 100 procent waterdicht zijn.  

Vooral in natte ruimten zoals badkamers, spa- of saunagedeelten is een 

betrouwbare en veilige afdichting essentieel om schade door vocht te voorkomen. 

De wedi-producten zijn bijzonder snel en gemakkelijk om dit te doen: Zowel de 

klassieke wedi-bouwplaat als de fundo-douchesystemen op vloerniveau 

functioneren als goedgekeurde afdichtingen conform DIN 18534 en kunnen op een 

bijzonder tijdbesparende, veilige en vuilvrije manier worden verwerkt. 

Betrouwbaar afdichten 

De douche moet, net als alle gebieden die aan water worden blootgesteld, zijn 

voorzien van een compound seal. wedi biedt de juiste oplossing voor alle 

situaties: Of het nu gaat om een wedi-bouwplaat, een webvormige afdichting met 

wedi-subliner, een vloerelement voor een douche op vloerniveau, afdichtingstape, 

dichtingsresten of lijm- en afdichtingsmateriaal – met de standaard-conforme 

wedi-afdichtingssystemen staat de processor aan de veilige kant als het gaat om 

het afdichten van de doucheruimte. Met deze producten kan een douche veilig en 

efficiënt worden afgedicht als deze is ontworpen volgens de vereisten voor het 

afdichten van binnenruimtes.  

 

Minder transacties – minder interfaces 

Er zijn verschillende beroepen betrokken bij de oprichting van een douchestation, 

en daarom ontstaan er vragen over verantwoordelijkheid, vooral wanneer het 

afdichten van een douchestation wordt uitgevoerd. Door de gecoördineerde wedi-

producten worden foutgevoelige werkstappen gereduceerd. Alle wedi-

doucheelementen zijn bijvoorbeeld al voorvervaardigd met de afvoer en het 

verloop. De installatie is snel en veilig voor de vakman. 
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Gegarandeerd waterdicht 

De beproefde en geteste wedi-constructieplaat met een kern van geëxtrudeerd 

polystyreen hard schuim kan worden gecombineerd als een goedgekeurd 

plaatvormig afdichtingssysteem met de wedi-systeemaccessoires zoals de wedi 

610-lijm en -afdichtmiddel in overeenstemming met de normen. De wedi-

bouwplaat is dus niet alleen de perfecte afdichting, maar maakt ook het snel en 

eenvoudig balanceren van ongelijke oppervlakken mogelijk – met slechts één 

product. Het resultaat: Een ideale basis voor tegels, natuursteen, maar ook voor 

de wedi Top Line – kant-en-klare designoppervlakken. Modulewanden met 

geïntegreerde technologie die al in de fabriek zijn voorbereid, kunnen in de kortst 

mogelijke tijd worden verwerkt en geïnstalleerd. Met de bijpassende wedi 610 

lijm- en afdichtingsmaterialen of de wedi Tools afdichtingstapes kunnen de 

gewrichten, doorvoeren en overgangen van de bouwpanelen perfect worden 

afgedicht. Bovendien kunnen de lichtgewicht wand- en vloerpanelen zonder 

problemen worden gesneden, zonder hun strakheid en stabiliteit te verliezen. 

Wedi garandeert de kwaliteit van zijn producten en biedt een garantie van 10 jaar 

op de gehele prijslijst. Voor een gecertificeerde wedi-specialist verleent wedi een 

garantie van 15 jaar op het gehele douchestation, evenals een garantie van 20 

jaar op het gehele wedi-bad. Zo krijgen vakmensen en gebruikers het hoogste 

veiligheidsniveau in het systeem.  

 

Over wedi 

De wedi Group, met hoofdkantoor in Emsdetten, is de toonaangevende fabrikant 
van innovatieve systeemoplossingen die kunnen worden gebruikt om badkamers 
en natte ruimten individueel te ontwerpen tijdens renovatie of nieuwbouw. Met de 
uitvinding van de bouwplaat legde Helmut Wedi, die het bedrijf in 1983 oprichtte, 
de basis voor het succesverhaal dat sindsdien gaande is. De internationaal 
opererende systeemleverancier met productielocaties in Duitsland en de VS heeft 
meer dan 500 werknemers in dienst in de hele Groep en is actief in meer dan 50 
landen. Vandaag de dag wordt de tweede generatie van deze industriële innovator 
geleid door Stephan Wedi en Fabian Rechlin. De specialisten van de 
systeemleverancier brengen regelmatig nieuwe producten en intelligente verdere 
ontwikkelingen op de markt, die perfect gecoördineerd zijn en zowel individueel 
als gemakkelijk, snel en veilig gecombineerd kunnen worden tot een compleet 
100% waterdicht systeem. Het portfolio varieert van complete bouwsystemen, tot 
goed doordachte vloerdouchesystemen, spannende ontwerpelementen en 
esthetische ontwerpoppervlakken tot praktische systeemaccessoires en 
innovatieve en klantspecifieke module- en objectconstructie – met een hoge mate 
van prefab- en geïntegreerde technologie.  
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Foto's 

  

In de doucheruimte is een betrouwbare en veilige afdichting essentieel om schade 
door vocht en schimmel te voorkomen.  

 

  

Alle wedi-bouwplaten en fundo-vloerelementen werken als goedgekeurde 
afdichtingen conform DIN 18534 en kunnen op een bijzonder eenvoudige, veilige 
en tijdbesparende manier worden verwerkt.  
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De beproefde en geteste wedi bouwplaat creëert een optimaal legoppervlak voor 
tegels, natuursteen en andere wand- en vloerbedekkingen zoals de kant-en-klare 
design oppervlakken wedi Top Line. 

 

 
wedi heeft alle producten die nodig zijn om een douche te verzegelen in zijn 
assortiment:            


