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Klaar voor installatie en verbindingsvrij: Wedi 

blijft zijn assortiment ontwerpoppervlakken 

uitbreiden  

Emsdetten, 15 februari 2023. Op maat gemaakt ontwerp, aangename 

lichtstemming, snelle en veilige installatie: De badkamer- en natte 

kamerspecialist wedi breidt zijn topgamma verder uit. De nieuwe 

producten combineren creatieve ontwerpopties met permanent 

schadevrije oplossingen – vooral voor renovaties. Wedi zal ze samen met 

andere innovaties presenteren tijdens de BAU 2023 in München in april. 

De renovatie van douches en baden in oude gebouwen vormt vaak een bijzondere 

uitdaging voor de executeurs. In veel gevallen zijn speciale oplossingen nodig. 

„We hebben op deze vraag gereageerd met een doucheelement op vloerniveau 

voor plafonds met houten balken,” aldus Vanessa Beer, productmanager bij wedi. 

Fundo Ligno Plus heeft een lage installatiehoogte van 23 mm, Beer benadrukt: 

„Hierdoor kan het systeem snel en eenvoudig in de houten bovenlaag worden 

geïntegreerd, zonder verdere hoogte.” 

Moderne look voor oude gebouwen 

__LW_PS_TAG__} De moderne uitstraling van de badkamer wordt dan 

gegarandeerd door het perfect passende, kant-en-klare design oppervlak. Fundo 

Top Ligno Plus is verkrijgbaar in verschillende versiesen kleuren. "Het grote, 

jointeloze ontwerp levert een belangrijke bijdrage aan het ontwerp van een 

moderne en verfijnde doucheruimte. Bovendien is het oppervlak antislip, zeer 

eenvoudig te reinigen en in een mum van tijd geïnstalleerd,” legt productmanager 

Sebastian Hinze uit. 

Dit geldt ook voor de twee nieuwe oppervlakken Fundo Top Integro en Fundo Top 

Riolito. Er is een echte première: Fundo Top Riolito is het eerste en enige wedi-

ontwerpoppervlak voor het draineren van lijnen met een tegenhelling. „Dit 

elimineert de complexe installatie en groepering die nodig is voor een 

tegelbekleding en die vaak als storend wordt ervaren. Bovendien is onderhoud 

niet nodig voor douches met Fundo Top Riolito, omdat het 100 procent waterdicht 

is en vrij van gewrichten op zich,” legt Hinze uit.  
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De kant-en-klare oppervlakken vormen samen met de bijpassende wedi Fundo 

doucheelementen een perfect gecoördineerd en technisch geavanceerd systeem. 

De helling is al opgenomen in de doucheelementen en designoppervlakken. 

Warm licht bij het douchen 

De verlichte Sanwell Top LED-niche is ook nieuw in de topklasse. Het maakt van 

opslagoppervlakken een design-object en creëert een aangename en warme sfeer, 

bijvoorbeeld in douches en in stoombaden. Dankzij de volledig geassembleerde 

verlichtingstechnologie kan dit op de bouwplaats worden gedaan zonder frezen, 

bevestigen, verlijmen of verzegelen. "De nauwkeurig ontworpen LED-lichtstrip is 

'made in Germany' en komt overeen met beschermingsklasse IP67. Met de 'Plug & 

Play'-technologie kan deze op een bijzonder eenvoudige en tijdbesparende manier 

worden geïnstalleerd,” legt productmanager Sebastian Hinze uit. De naadloze look 

in verschillende kleuren wordt gecoördineerd met de wedi Top Line producten.  

Over wedi 

De wedi Group is een toonaangevende fabrikant van innovatieve 
systeemoplossingen voor badkamers en natte ruimten. Het bedrijf, opgericht in 
1983 in Emsdetten, Westfalen, staat bekend om zijn blauw-core bouwpanel – 
ontwikkeld door de oprichter van het bedrijf Helmut wedi. Vandaag de dag heeft 
de systeemaanbieder meer dan 500 mensen in dienst en is hij actief in meer dan 
50 landen. Op locaties in Duitsland en de VS produceert wedi complete 
bouwsystemen en design-georiënteerde componenten voor langdurige schadevrije 
en esthetische baden. De strategische focus ligt op een hoge mate van prefab en 
geïntegreerde technologie om een veilige en eenvoudige installatie mogelijk te 
maken. Wedi is gecertificeerd volgens de milieunorm ISO 14001 en voert een 
uitgebreide duurzaamheidsstrategie uit.  


