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Verminder de montagetijd en de arbeid met het wedi-systeem  

wedi – met systeem voor de nieuwe badkamer 

Als toonaangevende leverancier van waterbestendige douche- en 

bouwsystemen ontwikkelt wedi producten die perfect bij elkaar passen. 

Niet alleen kunnen verschillende wedi-elementen gemakkelijk worden 

gecombineerd – de installatietijd is aanzienlijk korter. Een ander 

voordeel: Arbeidsintensieve of foutgevoelige werkstappen worden zoveel 

mogelijk in de voorgefabriceerde producten geïntegreerd. Dit vermindert 

de inspanning en het risico voor de processor nog verder. 

Het systeem met een waterdichte kern 

Of u nu op zoek bent naar een wellness-oase of een microbad – de eigenaren van 

hun eigen badkamer hebben een breed scala aan eisen. Maar hoe anders de 

ontwerpeisen ook zijn, de modulaire wedi-systemen bieden een breed scala aan 

mogelijkheden om badkamers individueel te ontwerpen. Omdat alle wedi-

producten compatibel zijn met elkaar en op welke manier dan ook kunnen worden 

gecombineerd tot een veilig, reeds verzegeld en samenhangend productsysteem. 

De kern is gemaakt van waterbestendig polystyreenschuim: Het beschermt de 

grond tegen vocht en schimmel.  

Productsystemen vergemakkelijken het ontwerp van badkuip  

Het ontwerp van een inloopdouche is bijzonder licht: In de Fundo 

doucheelementen is de gradiënt al in de fabriek voorvervaardigd en hoeft deze 

niet langer handmatig te worden teruggetrokken. Als de processor bijvoorbeeld de 

complete oplossing met geïntegreerde flow voor de douche gebruikt, kan hij deze 

onafhankelijk en onafhankelijk installeren. De douchewanden kunnen ook snel en 

eenvoudig worden geïnstalleerd. Deze bestaan uit bouwplaten van wedi en hebben 

daarom een laag gewicht. Op verzoek kan een voorgefabriceerde niche worden 

geïntegreerd of levert wedi een wandelement rechtstreeks met een ingebouwde 

niche. De montage van een bank is ook eenvoudig en snel te implementeren. wedi 

biedt dus alle componenten voor het creëren van een verfijnde doucheruimte, die 

individueel kan worden aangepast aan de wensen van de badeigenaar.  

 

Ruimteconcepten met systeem  

Maar niet alleen de douche kan worden ontworpen met de wedi-productsystemen: 

Zowel functionele elementen als sanitair- en badkamermeubilair als vrijstaande 
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muren, bijvoorbeeld als kamerverdelers, zijn mogelijk. Elektriciteitsleidingen 

kunnen net zo gemakkelijk in de elementen worden geïntegreerd als leidingen 

voor koud of warm water. Fittingen of andere afgewerkte technische componenten 

kunnen ook in de betreffende elementen in de wedi-fabriek worden geïnstalleerd 

volgens de specificaties van de klant. Ze worden dan alleen op locatie gemonteerd 

via plug-and-play. Als een WC-scherminstallatie moet worden afgedekt, biedt het 

wedi I-board het juiste productsysteem aan. Individuele ontwerpen zijn ook geen 

probleem: Dankzij de hoge intrinsieke stabiliteit van de wedi bouwpanelen, 

zitbanken, opbergoppervlakken of individueel ontworpen badkamermeubels 

kunnen worden omgebouwd. Deze kunnen worden afgesteld op de exacte 

millimeter, waardoor vrijwel elke gewenste constructie mogelijk is.  

 

Het juiste oppervlak  

Met de bijpassende designvlakken van de wedi Top Line kan de badkamer een 

individuele uitstraling krijgen. Er is bijvoorbeeld een toplijnoppervlak in de juiste 

grootte voor de douchesystemen, maar ook voor de wedi muren, niches en 

banken. Groot formaat en joint-free, bieden ze een kwalitatief hoogstaand 

alternatief voor de klassieke tegel en zijn ideaal aangepast aan de individuele 

wedi-elementen. Het is eenvoudig om stijlvolle accenten te plaatsen, bijvoorbeeld 

door de nis, douchewand en vloer in verschillende kleuren te ontwerpen. Op deze 

manier kan in zeer korte tijd een heel bad van de ondergrond tot het oppervlak 

worden geïmplementeerd: Individualiteit gebaseerd op een veilig 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 

 

Met wedi kunt u een veeleisende doucheruimte ontwerpen. Scheidingswanden en 

zitbanken worden ook geleverd door de systeemprovider Emsdetten. 

 

 

Met de wedi Top Line-oppervlakken kan het optische ontwerp ook worden 

geïmplementeerd met geschikte systeemcomponenten die geschikt zijn voor de 

gehele substructuur. Versterkingsplaten, zoals voor de montage van een glazen 

deur, kunnen al in de fabriek worden geïntegreerd. 

 



 
Persbericht 

 
Pagina 4 

 

Perscontact: 

Laura Recker 

wedi GmbH 
Hollefeldstr. 51 
48282 Emsdetten 
Telefoon +49 2572 156 176 
Fax +49 2572 156-133 
www.wedi.de 

 
Bewerken: 

BLUE MOON CC GmbH 
Luisa Wagner 
Friedrichstr. 8 
41460 Neuss 
Telefoon +49 2131 66156 54 
Fax: + 49 2131 66156 66 
Email: l.wagner@bluemoon.de 
www.bluemoon.de 

 

 

De waterdichte kern van polystyreen hard schuim vormt de basis van individuele 

productsystemen, zoals de douche, toilet oplossing of bank zitting. Het bad van 

het wedi-systeem wordt vervolgens gemaakt uit deze productsystemen. 

 

Alle foto's: wedi GmbH 

 

Alle foto's kunnen hier worden gedownload: 

https://bluemoon-
cloud.de/s/8i7aMDzbyMaFNJG  


