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Uw voordeel  
in de praktijk is  
doorslaggevend

Eerlijke klantenmeningen resulteren  

in nieuwe producten

Niets is zo waardevol als eerlijke feedback van klanten. Dat is precies de reden waarom de 

intensieve uitwisseling met fabrikanten, planners en architecten zo belangrijk is voor wedi. 

Het gaat erom, productoplossingen voor badkamers en natte ruimten aan te passen aan 

de nieuwe eisen van de klant. Een goed voorbeeld: de wedi Top Line. Na de succesvolle 

marktintroductie van de designoppervlakken Fundo Top en wedi Top Wall ontstond op 

de markt binnen korte tijd de vraag naar een uitbreiding van de oppervlakkenserie. Vraag 

beantwoord – het nieuwe productportfolio biedt twee nieuwe kleuren en extra opper-

vlakken voor wedi design- en functionele elementen. De gloednieuwe wedi Top Line en 

tal van andere nieuwe producten vindt u in deze brochure.
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wedi Top® Line

Stijlvolle designoppervlakken voor douche en bad. Met de nieuwe wedi Top Line biedt wedi een breed pro-

ductportfolio kant-en-klare oppervlakken in twee nieuwe kleurvarianten. Verkrijgbaar zijn dus nu de homogene 

kleur pure white en vier andere kleuren waarvan de textuur is gebaseerd op die van natuursteen. De productlijn 

bestaat uit de beproefde, precies passende Fundo Top oppervlakken voor de wedi Fundo douche-elementen 

Primo, Plano en Riolito neo en wedi Top Wall voor de vormgeving van wanden en oppervlakken. Nieuw zijn de 

per direct verkrijgbare systeemoplossingen voor wedi design- en functionele elementen, bijvoorbeeld voor de 

wedi Sanwell nis, de wedi Sanoasa zitbank 3 of het wedi I-Board.

De kant-en-klare oppervlakken zijn technisch afgestemd op de wedi producten, dat wil zeggen: Is niet meer zoeken 

naar losse artikelen, maar alles uit één hand, eenvoudige en snelle installatie door de onderling compatibele 

formaten en materialen en de gegarandeerde veiligheid in het wedi systeem. De voegloze designoppervlakken 

zijn bijzonder eenvoudig te reinigen en kunnen met gebruikelijk gereedschap aan de bouwtechnische situatie 

ter plekke en aan het gewenste formaat worden aangepast. Daarmee is de nieuwe wedi Top Line het voegloze 

alternatief voor een tegel die altijd past.

wedi Sanwell Top 

Fundo Top  

Gootafdekkingsset

wedi I-Board Top

Fundo Top voor Fundo Primo,  

Riolito neo en Plano

wedi Sanoasa Top

wedi Top Wall
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Verkrijgbaar in de kleuren:

Natursteenlook,  
stone grijs

Homogeen,  
pure wit

NIEUW: Natursteenlook, 
sahara beige

NIEUW: Natursteenlook, 
concrete grijs

Natursteenlook,  
carbon zwart



66

wedi Sanoasa® Shine

Nieuwe wellness-ligbanken met extravagante designcoating. Voor de luxe particuliere badkamer of voor de 

openbare wellnessinrichting, voor binnen en buiten, biedt de serie wedi Sanoasa Shine comfortabele ligbanken 

in vijf verschillende vormen. De hoogwaardige lak die in meerdere lagen wordt aangebracht, is verkrijgbaar in 

ca. 200 UNI-kleuren (RAL) of met parelmoereffecten en verandert elke ligbank in een nobel designmeubel. De 

oppervlakken zijn voegloos en daardoor bijzonder eenvoudig en snel te reinigen.

En het beste is: de ligbanken kunnen direct na de plaatsing worden gebruikt – geen installatie vereist. Dankzij 

hun geringe gewicht kunnen ze bovendien te allen tijde naar elke gewenste plek worden verplaatst.

wedi Sanoasa Shine ligbank 1 wedi Sanoasa Shine ligbank 2 wedi Sanoasa Shine ligbank 3
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wedi Sanoasa Shine ligbank 4 wedi Sanoasa Shine ligbank 5

ca. 200  
kleuren  
UNI of  

parelmoer
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In rechte, hoek- of  

U-uitvoering verkrijgbaar

Vrijdragende constructie,  

extreem belastbaar (170 kg  

per m, in betegelde toestand)

wedi Sanoasa® vrijdragende zitbanken

Comfortabele zitmogelijkheden in het gewenste formaat. De ruime zitbank uit de wedi Sanoasa serie is maar 

aan drie zijden gemonteerd en daardoor vrijdragend, zonder onderconstructie. Het bijzondere: de betegelbare 

bankelementen kunnen op de millimeter nauwkeurig worden vervaardigd voor lengten tussen 1500 en 3000 

mm. Voor een hoekconstructie is een vierkant element beschikbaar dat de twee haaks ten opzichte van elkaar 

staande banken met elkaar verbindt. Voor nog meer comfort kan een warmwaterverwarming in de zitbank-

constructie worden geïntegreerd. Alle gereedschappen voor de montage zijn bij de levering inbegrepen – voor 

een bijzonder eenvoudige en snelle installatie.
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Fundo Plano® douche-element compleet

Herintroductie van het vlakste wedi compleetsysteem. Op basis van de wensen van de wedi klanten werd het 

douche-element wedi Fundo Plano technisch geoptimaliseerd. Het voorheen hoekige opbouwframe heeft per 

direct een rond formaat en kan dus sneller en gemakkelijker tot de gewenste afmetingen worden ingekort.  

Daarnaast kan de stankafsluiter nog gemakkelijker worden verwijderd. Met slechts 65 mm opbouwhoogte blijft 

de nieuwe Fundo Plano het vlakste wedi compleetsysteem met geïntegreerde afvoer en is daarom bijzonder 

geschikt voor de renovatie van oude gebouwen, waar elke millimeter telt. Extra tip: het Fundo Plano compleet-

systeem kan worden gecombineerd met het bijpassende Fundo Top Plano designoppervlak.

Slechts 65 mm vlak, perfect  

geschikt voor renovaties

Vrijdragende constructie,  

belastbaar tot 150 kg

Met nieuw opzetelement en  

verbeterde stankafsluiter

wedi Sanbath® vrijdragende  

wastafel met goot

De zwevende wastafel met geïntegreerde sleufdrain. 

De klant kan kiezen voor breedten tussen 500 en 1300 

mm. Daarnaast staan vier gootlengten (300, 700, 800 

en 900 mm) ter beschikking, waarbij ook het type 

gootafdekking (standaard, exclusief, betegelbaar) indi-

vidueel kan worden gekozen. wedi Sanbath beschikt 

af fabriek over geïntegreerde consoles waardoor de 

installatie zeer eenvoudig wordt – vastschroeven, 

betegelen, klaar!

wedi I-Board® Plus bekleding  

voor sanitaire installatiewanden

Speciaal voor pleisterwerk en mozaïek. Het nieuwe 

wedi I-Board Plus verenigt alle voordelen van het 

beproefde wedi I-Board en beschikt bovendien over 

een in de fabriek geïntegreerde verstevigingsplaat. 

Hiermee wordt de drukbelasting door de gemon-

teerde wc-keramiek perfect gecompenseerd, zodat 

de sanitaire installatiewand individueel bepleisterd of 

met mozaïek vanaf 2 × 2 cm betegeld kan worden.
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Perfect patroon,  

legafstand: 150 mm

Voor de installatie  

van een leiding  

(Ø 16 mm) voor de 

warmwaterverwarming

wedi PreLine

Voor de eenvoudige installatie van warmwaterverwarmingen. wedi PreLine is een compleet geprefabriceerd 

bouwplaat-element met in de fabriek aangebrachte uitsparingen voor de snelle en veilige installatie van de 

waterleidingen in een perfect patroon. De verlijming van de wedi PreLine elementen op de dekvloer en het  

opvullen van de leidingkanalen geschiedt heel eenvoudig met een geschikte tegellijm (aanbeveling: wedi 320). 

De complete verwarmde vloer kan zo in slechts enkele stappen worden gerealiseerd.

Fundo RioLigno en wedi Fundo® Afvoeronderbouwelement

Het douche-element met sleufdrain, speciaal voor houten vloeren. Fundo RioLigno biedt de mogelijkheid van 

een inloopdouche op een houten plafond, waarbij het water wegloopt via een aantrekkelijke goot. Het is  

daarmee het pendant van het Fundo Ligno douche-element met putafvoer dat al jaren een vaste plaats heeft 

op de markt. Met een randhoogte van slechts 25 mm kan het element vlak afsluitend met de vloer worden  

geïntegreerd in de voorhanden houten toplaag. De ideale oplossing voor een nog snellere montage is het nieuwe 

onderbouwelement voor de wedi Fundo gootafvoer dat de afvoer veilig inbedt. Hierdoor is het niet meer nodig 

om voor de afvoerinstallatie een geschikte bekisting aan te leggen en deze vervolgens met mortel te vullen. Een 

extra voordeel: Fundo RioLigno is 100 % compatibel met de standaard gootafvoeren en roosters evenals met de 

wedi afschotprofielen en de voorgevormde afschot-afdichtingen.

Voor de snelle en  

veilige montage

Randhoogte Fundo RioLigno = 

hoogte van het houten plafond
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 wedi 620 afdichtmiddel 

Voor de afdichting in het wedi systeem. Met wedi 

620 kunnen wedi Tools afdichtbanden, -hoeken en 

-manchetten waterdicht worden verlijmd. Bovendien 

is het geschikt voor de afdichting van wedi Vapor 85 

met een in de fabriek aangebrachte, baanvormige 

dampwering en van naden tussen de afdichtings- 

en ontkoppelingsbanen wedi Subliner Dry en wedi 

Subliner Dry & Flex.

Waterdicht,  

dampremmend en  

warmte-isolerend

Voor wand,  

plafond en vloer

Onmisbaar in 

combinatie met 

wedi Vapor 85

wedi Vapor 85 

Voor duurzaam sterk belaste natte ruimten. wedi 

Vapor 85 is zowel een plaatvormig afdichtingssysteem 

als een bouwplaat met constructieve, dampremmende 

eigenschappen. Dankzij de in de fabriek aangebrachte 

baanvormige dampwering en de hoge sd-waarde van 

92 m is ze ideaal voor veeleisende toepassingen in 

ruimten met een hogere luchtvochtigheid.
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wedi Nonstep® ProS Geluidsisolatievlies

Verbeterde geluidsisolatie met geringe opbouwhoogte. wedi Nonstep ProS is een hoogwaardig geluidsisolatievlies 

dat onder de wedi Fundo douche-elementen wordt aangebracht voor de duidelijke vermindering van contact-

geluiden en geluiden die door waterinstallaties worden veroorzaakt. Met een dikte van slechts 9 mm verandert 

het vlies Nonstep ProS de opbouwhoogte nauwelijks en voldoet desondanks niet alleen aan de minimale vereisten 

(DIN 4109), maar werd in het wedi systeem ook succesvol getest op de inachtneming van de verhoogde ge-

luidsisolatievereisten (VDI 4100). Het vlies is vocht- en rotbestendig, voorkomt schimmelvorming en is recyclebaar.

wedi Tools® beschermingsband

Weerstand tegen snijden en punctie ter bescherming van de afdichting. De wedi beschermingsband wordt  

speciaal gebruikt voor de bescherming van wand/wand- en wand-/vloer-aansluitingen en voor dilatatievoegen 

op de vloer. Het robuuste materiaal voorkomt schade aan de afdichting bij het wegsnijden van elastische afdicht-

materialen, bijv. met een stanleymes. Dankzij de zelfklevende strook is de beschermingsband bijzonder gemakkelijk 

in het gebruik. Met een dikte van slechts 0,90 mm heeft de beschermingsband heel weinig effect op de totale 

opbouwhoogte en kan perfect worden geïntegreerd in elk wedi afdichtingssysteem.

Perfect voor het gebruik met wedi 

Tools afdichtbanden en wedi Tools 

butyl-afdichtband voor badkuipen

Zacht en flexibel, bedekt  

kleine oneffenheden in  

de ondergrond
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wedi Tools® wand afdichtset

Alles in één pakket. De wedi Tools wandafdichtset biedt alle componenten voor een veilige en duurzame afdich-

ting van de wandoppervlakken in de douche – als alternatief voor de wandafdichting met wedi-bouwplaten. De 

set bevat de waterdichte en scheuroverbruggende afdichtingsbaan wedi Subliner Dry, de wedi Tools afdichtband 

voor de flexibele afdichting van naden, de wedi Tools afdichtmanchetten in verschillende maten voor de afdich-

ting van buisdoorvoeren en de flexibele tweecomponenten-afdichtmortel wedi 520.

Eén set, 

alles erin
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Fundo Top® kant en klaar oppervlak
voor Fundo Plano

Homogeen, pure wit Lengte × breedte × dikte Bestelnr. GTIN

geschikt voor bestelnr. 073735625   900 ×  900 × 6 mm 072031010 4024125127370

geschikt voor bestelnr. 073735630, 073735631 1.200 ×  900 × 6 mm 072031011 4024125127387

geschikt voor bestelnr. 073735621 1.600 × 1.000 × 6 mm 072031000 4024125127363

Natursteenlook, sahara beige Lengte × breedte × dikte Bestelnr. GTIN

geschikt voor bestelnr. 073735625   900 ×  900 × 6 mm 072030700 4024125128346

geschikt voor bestelnr. 073735630, 073735631 1.200 ×  900 × 6 mm 072030701 4024125128421

geschikt voor bestelnr. 073735621 1.600 × 1.000 × 6 mm 072030702 4024125128506

Natursteenlook, stone grijs Lengte × breedte × dikte Bestelnr. GTIN

geschikt voor bestelnr. 073735625   900 ×  900 × 6 mm 072030900 4024125128384

geschikt voor bestelnr. 073735630, 073735631 1.200 ×  900 × 6 mm 072030901 4024125128469

geschikt voor bestelnr. 073735621 1.600 × 1.000 × 6 mm 072030902 4024125128544

Natursteenlook, concrete grijs Lengte × breedte × dikte Bestelnr. GTIN

geschikt voor bestelnr. 073735625   900 ×  900 × 6 mm 072030800 4024125128360

geschikt voor bestelnr. 073735630, 073735631 1.200 ×  900 × 6 mm 072030801 4024125128445

geschikt voor bestelnr. 073735621 1.600 × 1.000 × 6 mm 072030802 4024125128520

Natursteenlook, carbon zwart Lengte × breedte × dikte Bestelnr. GTIN

geschikt voor bestelnr. 073735625   900 ×  900 × 6 mm 072030600 4024125128407

geschikt voor bestelnr. 073735630, 073735631 1.200 ×  900 × 6 mm 072030601 4024125128483

geschikt voor bestelnr. 073735621 1.600 × 1.000 × 6 mm 072030602 4024125128568
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Fundo Top® kant en klaar oppervlak
voor Fundo Primo

Fundo Top® kant en klaar oppervlak
voor Fundo Riolito neo

Fundo Top® gootafdekkingsset
voor Fundo Riolito neo

Fundo Top® sokkellijst
voor Fundo Primo, Plano, Riolito neo

Natursteenlook, sahara beige Lengte × breedte × dikte Bestelnr. GTIN

geschikt voor bestelnr. 073735170   900 ×  900 × 6 mm 072010700 4024125127936

geschikt voor bestelnr. 073735171 1.200 × 1.200 × 6 mm 072010703 4024125127998

geschikt voor bestelnr. 073735174 1.200 ×  900 × 6 mm 072010701 4024125127950

geschikt voor bestelnr. 073736174 1.200 ×  900 × 6 mm 072010702 4024125127974

geschikt voor bestelnr. 073735150 1.400 ×  900 × 6 mm 072010706 4024125128049

geschikt voor bestelnr. 073735152 1.600 × 1.000 × 6 mm 072010707 4024125128063

geschikt voor bestelnr. 073735180 1.800 ×  900 × 6 mm 072010705 4024125128025

Natursteenlook, concrete grijs Lengte × breedte × dikte Bestelnr. GTIN

geschikt voor bestelnr. 073735170   900 ×  900 × 6 mm 072010800 4024125128087

geschikt voor bestelnr. 073735171 1.200 × 1.200 × 6 mm 072010803 4024125128148

geschikt voor bestelnr. 073735174 1.200 ×  900 × 6 mm 072010801 4024125128100

geschikt voor bestelnr. 073736174 1.200 ×  900 × 6 mm 072010802 4024125128124

geschikt voor bestelnr. 073735150 1.400 ×  900 × 6 mm 072010806 4024125128186

geschikt voor bestelnr. 073735152 1.600 × 1.000 × 6 mm 072010807 4024125128209

geschikt voor bestelnr. 073735180 1.800 ×  900 × 6 mm 072010805 4024125128162

Natursteenlook, sahara beige Lengte × breedte × dikte Bestelnr. GTIN

geschikt voor bestelnr. 075100004 1.200 ×  900 × 6 mm 072020700 4024125128223

geschikt voor bestelnr. 075100034 1.600 × 1.000 × 6 mm 072020701 4024125128247

geschikt voor bestelnr. 075100005 1.800 ×  900 × 6 mm 072020702 4024125128261

Natursteenlook, concrete grijs Lengte × breedte × dikte Bestelnr. GTIN

geschikt voor bestelnr. 075100004 1.200 ×  900 × 6 mm 072020800 4024125128285

geschikt voor bestelnr. 075100034 1.600 × 1.000 × 6 mm 072020801 4024125128308

geschikt voor bestelnr. 075100005 1.800 ×  900 × 6 mm 072020802 4024125128322

Lengte × breedte × hoogte Bestelnr. GTIN

Natursteenlook, sahara beige 790 × 45 × 13 mm 072000700 4024125128582

Natursteenlook, concrete grijs 790 × 45 × 13 mm 072000800 4024125128605

Lengte × breedte × dikte Bestelnr. GTIN

Natursteenlook, sahara beige 1.880 × 200 × 6 mm 072040700 4024125128629

Natursteenlook, concrete grijs 1.880 × 200 × 6 mm 072040800 4024125128643
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Lengte × breedte × dikte Bestelnr. GTIN

Natursteenlook, sahara beige 2.500 ×  900 × 6 mm 072042040 4024125128667

Natursteenlook, sahara beige 2.500 × 1.200 × 6 mm 072042041 4024125128704

Lengte × breedte × dikte Bestelnr. GTIN

Natursteenlook, concrete grijs 2.500 ×  900 × 6 mm 072042020 4024125128681

Natursteenlook, concrete grijs 2.500 × 1.200 × 6 mm 072042021 4024125128728

wedi Top® Wall kant en klaar oppervlak

wedi Sanwell® Top kant en klaar oppervlak n nis 20 / 40
voor wedi Sanwell Nissen

wedi Sanwell® Top kant en klaar oppervlak n nis 30 / 60
voor wedi Sanwell Nissen

wedi I-Board® Top kant en klaar oppervlak 
voor wedi I-Board

binnenmaten
(L × B × D)

Lengte × breedte ×
diepte

Bestelnr. GTIN

Homogeen, pure wit 218 × 418 × 94 mm 230 × 430 × 100 mm 074315800 4024125127561

Natursteenlook, stone grijs 218 × 418 × 94 mm 230 × 430 × 100 mm 074315805 4024125127585

Natursteenlook, sahara beige 218 × 418 × 94 mm 230 × 430 × 100 mm 074315815 4024125127622

Natursteenlook, concrete grijs 218 × 418 × 94 mm 230 × 430 × 100 mm 074315820 4024125127646

Natursteenlook, carbon zwart 218 × 418 × 94 mm 230 × 430 × 100 mm 074315810 4024125127608

binnenmaten
(L × B × D)

Lengte × breedte ×
diepte

Bestelnr. GTIN

Homogeen, pure wit 318 × 618 × 94 mm 330 × 630 × 100 mm 074315801 4024125127578

Natursteenlook, stone grijs 318 × 618 × 94 mm 330 × 630 × 100 mm 074315806 4024125127592

Natursteenlook, sahara beige 318 × 618 × 94 mm 330 × 630 × 100 mm 074315816 4024125127639

Natursteenlook, concrete grijs 318 × 618 × 94 mm 330 × 630 × 100 mm 074315821 4024125127653

Natursteenlook, carbon zwart 318 × 618 × 94 mm 330 × 630 × 100 mm 074315811 4024125127615

Lengte × breedte × dikte Bestelnr. GTIN

Homogeen, pure wit 1.200 × 1.245 × 6 mm 073964250 4024125127684

Natursteenlook, stone grijs 1.200 × 1.245 × 6 mm 073964251 4024125127691

Natursteenlook, sahara beige 1.200 × 1.245 × 6 mm 073964253 4024125127714

Natursteenlook, concrete grijs 1.200 × 1.245 × 6 mm 073964254 4024125127721

Natursteenlook, carbon zwart 1.200 × 1.245 × 6 mm 073964252 4024125127707
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wedi Sanoasa® Shine ligbank 1

wedi Sanoasa® Shine ligbank 4

wedi Sanoasa® Shine ligbank 5

wedi Sanoasa® Shine ligbank 2

wedi Sanoasa® Shine ligbank 3

Lengte × zitdiepte × hoogte Bestelnr. GTIN

Homogeen, pure wit 1.200 × 380 × 460 mm 076447502 4024125127837

Natursteenlook, stone grijs 1.200 × 380 × 460 mm 076447512 4024125127844

Natursteenlook, sahara beige 1.200 × 380 × 460 mm 076447532 4024125127868

Natursteenlook, concrete grijs 1.200 × 380 × 460 mm 076447542 4024125127875

Natursteenlook, carbon zwart 1.200 × 380 × 460 mm 076447522 4024125127851

Lengte × breedte × hoogte Bestelnr. GTIN

uni-kleur (RAL) 1.920 × 700 × 672 mm 076400065 4024125129077

parelmoer-kleur 1.920 × 700 × 672 mm 076400066 4024125129084

Lengte × breedte × hoogte Bestelnr. GTIN

uni-kleur (RAL) 2.014 × 700 × 921 mm 076400074 4024125129138

parelmoer-kleur 2.014 × 700 × 921 mm 076400075 4024125129145

Lengte × breedte × hoogte Bestelnr. GTIN

uni-kleur (RAL) 1.738 × 700 × 890 mm 076400077 4024125129152

parelmoer-kleur 1.738 × 700 × 890 mm 076400078 4024125129169

Lengte × breedte × hoogte Bestelnr. GTIN

uni-kleur (RAL) 1.442 × 700 × 1.104 mm 076400068 4024125129091

parelmoer-kleur 1.442 × 700 × 1.104 mm 076400069 4024125129107

Lengte × breedte × hoogte Bestelnr. GTIN

uni-kleur (RAL) 1.856 × 700 × 764 mm 076400071 4024125129114

parelmoer-kleur 1.856 × 700 × 764 mm 076400072 4024125129121

wedi Sanoasa® Top kant en klaar oppervlak n afsluiting afgerond
voor wedi Sanoasa zitbank 3
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wedi Sanoasa® vrijdragende zitbanken n individueel

Fundo Plano® douche-element compleet n DN 40

Fundo RioLigno douche-element met sleufdrain n voor houten vloeren

wedi Fundo® afvoeronderbouwelement

wedi I-Board® Plus 
bekleding voor sanitaire installatiewanden n speciaal voor pleisterwerk en mozaïek

Lengte × breedte × dikte palletbelading Bestelnr. GTIN

1.200 × 1.245 × 20 mm 30 Stuk 073964222 4024125127196

wedi Sanbath® vrijdragende wastafel met goot n individueel

Breedte x diepte x hoogte Bestelnr. GTIN

500 – 1.300 × 500 × 120 mm 073606098 4024125127226

Lengte × breedte × dikte Bestelnr. GTIN

gootlengte 700 mm   900 ×  900 × 25 mm 075100200 4024125127158

gootlengte 700 mm 1.200 ×  900 × 25 mm 075100201 4024125127165

gootlengte 900 mm 1.200 × 1.200 × 25 mm 075100202 4024125127172

gootlengte 800 mm 1.600 × 1.000 × 25 mm 075100203 4024125127189

Lengte × breedte × dikte Bestelnr. GTIN

240 × 240 × 82 mm 073732091 4024125128841

Lengte × breedte × dikte Bestelnr. GTIN

vierkant, afvoer centraal   900 ×  900 × 65 mm 073735625 4024125127301

vierkant, afvoer centraal 1.000 × 1.000 × 65 mm 073735626 4024125127318

rechthoekig, afvoer centraal, aansluiting korte zijde 1.200 ×  900 × 65 mm 073735630 4024125127332

rechthoekig, afvoer centraal, aansluiting lange zijde 1.200 ×  900 × 65 mm 073735631 4024125127349

vierkant, afvoer centraal 1.200 × 1.200 × 65 mm 073735627 4024125127325

rechthoekig, afvoer decentraal 1.400 ×  900 × 65 mm 073735620 4024125127288

rechthoekig, afvoer decentraal 1.600 × 1.000 × 65 mm 073735621 4024125127295

Afmetingen Bestelnr. GTIN

recht 1.500 – 3.000 × 450 mm 076400760 4024125127400

hoekvariant 076400761 4024125127394
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wedi Vapor 85 Bouwplaat n met dampremmende

wedi PreLine n Bouwplaat voor het leggen van warmwaterverwarmingen

Lengte × breedte × dikte oppervlak palletbelading Bestelnr. GTIN

2.500 × 600 × 12,5 mm 1,5 m² 50 Stuk 010702012 4024125125420

2.500 × 600 × 20 mm 1,5 m² 50 Stuk 010702020 4024125128780

2.500 × 900 × 12,5 mm 2,25 m² 50 Stuk 010702912 4024125125444

2.500 × 900 × 20 mm 2,25 m² 50 Stuk 010702920 4024125128797

Lengte × breedte × dikte oppervlak palletbelading Bestelnr. GTIN

1.240 × 600 × 30 mm 0,74 m² 72 Stuk 076400257 4024125120128

1.240 × 600 × 40 mm 0,74 m² 72 Stuk 076400259 4024125120494

1.240 × 600 × 50 mm 0,74 m² 48 Stuk 076400260 4024125120517

1.240 × 600 × 60 mm 0,74 m² 48 Stuk 076400258 4024125120135

wedi 620 afdichtmiddel
voor de verlijming en afdichting

wedi Tools® wand afdichtset 

wedi Tools® beschermingsband

wedi Nonstep® ProS Geluidsisolatievlies

inhoud Bestelnr. GTIN

eencomponent 290 ml / koker 076902010 4024125126380

inhoud Bestelnr. GTIN

1 set / doos 095110371 4024125127257

Lengte × breedte × dikte Bestelnr. GTIN

10 m × 35 mm × 0,9 mm 095110353 4024125127233

Lengte × breedte × dikte Bestelnr. GTIN

  900 × 900 × 9 mm 011255007 4024125127202

1.200 × 600 × 9 mm 011255008 4024125127219



US EU

 Finland
 Frankrijk
 Griekenland
 Groot-Brittannië
 Hongarije
 Ierland
 Ijsland

 Italië
 Kroatië
 Letland
 Litouwen
 Luxemburg
 Nederland
 Noorwegen

 Oekraïne
 Oostenrijk
 Polen
 Portugal
 Roemenië
 Rusland
 Servië

 Slovenië
 Spanje
 Tsjechië
 Turkije
 VS
 Zweden
 Zwitserland

 Australië
 België
 Bosnië en Herzegovina
 Canada
 Denemarken
 Duitsland
 Estland

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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