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Nieuwe douchewandmodule: Alles erin – alleen 

water blijft buiten 

Emsdetten, 15 december 2022. De leidingen voor de koude en warme 

waterleidingen zijn al inbegrepen, net als alle aansluitingen en de 

Hansgrohe iBox: wedi heeft een douchewandmodule ontwikkeld die het 

werken op de bouwplaats veel makkelijker maakt. Dit bespaart veel tijd 

en beschermt tegen waterschade. 

De dienstregelingen op de bouwterreinen zijn op de voet gevolgd, terwijl het 

aantal medewerkers in veel bedrijven steeds dunner wordt. Des te meer in de 

vraag zijn tijdbesparende oplossingen. "wedi biedt talloze producten die modulair 

kunnen worden verwerkt en dus bijzonder efficiënt kunnen worden gebruikt. Met 

de Sanwell-douchewandmodule gaan we nog een stap verder: Het combineert 

verschillende trades en werkstappen in één product. Als gevolg daarvan is de 

installatietijd aanzienlijk korter,” aldus Sebastian Hinze, productmanager bij wedi: 

„Bovendien wordt het systeem al geproduceerd en getest op waterbestendigheid, 

inclusief de geïntegreerde technologie, wanneer het wordt geleverd. Naast 

tijdbesparing betekent dit ook een hoge mate van beveiliging.” 

Sneller dan klassieke installatieframes 

De belangrijkste reden om tijd te besparen is: De nieuwe douchewandmodule 

omvat alle leidingen en aansluitingen bij levering. De Hansgrohe iBox, waarop 

meer dan 200 verschillende inbouwarmaturen kunnen worden aangesloten, wordt 

ook meegeleverd. De hele technologie is al verzegeld. De muur hoeft daarom 

alleen op de bouwplaats te worden geplaatst en bevestigd. „Het instellen en 

afdichten van de IBox is niet langer nodig, net als het ontwerp van de leidingen. 

De assemblage is veel sneller dan met klassieke loodgieterswerkframes, met 

minder lawaai en vuil," legt Hinze uit. Het systeem is licht en kan eenvoudig door 

één persoon worden geïnstalleerd.  

De wedi Sanwell douchewandmodule is geschikt voor zowel achterwand als 

vrijstaande douchewanden. Het systeem is ook flexibel: Het is verkrijgbaar in 

verschillende diktes en breedtes, en de in de fabriek geïntegreerde engineering 

componenten kunnen afzonderlijk in hoogte worden geplaatst als onderdeel van 

de order, afhankelijk van de beginsituatie en de wensen van de klant. Net als alle 

wedi-bouwpanelen heeft de douchewandmodule ook een blauwe kern gemaakt 
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van HCFC-vrij, geëxtrudeerd polystyreen stijf schuim. Het cementious oppervlak is 

de ideale basis voor alle soorten tegels en design oppervlakken. 

Wedi Sanwell douchewandmodule in één oogopslag 

 Afgewerkte douchewandmodule met in de fabriek geïntegreerde en 

verzegelde technologie, inclusief Hansgrohe iBox 

 De meegeleverde technische componenten kunnen afzonderlijk op de 

juiste hoogte worden geplaatst (hoofddouche, iBox en houder voor 

handdouche voor zowel links- als rechtshandigen) 

 Kan op vrijwel elk oppervlak worden geïnstalleerd als achterwand of als 

vrijstaand douchescherm 

 Veilige en eenvoudige installatie dankzij de mate van prefab en het lage 

gewicht 

 Korte wachttijden en droogtijden kunnen al 12 uur na de installatie 

worden betegeld 

 

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. 

 


