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Sistema de
acessórios

Design e forma

Sistemas de duche pontual ou linear

O princípio wedi para
novas construções e renovação
O sistema modular wedi abre uma variedade de possibilidades na criação de projetos de banho e/ou espaços
húmidos. Quer estejamos a falar de construções novas ou de uma renovação, e para cada situação, a wedi
oferece produtos perfeitamente coordenados, que podem ser combinados entre si da forma pretendida - desde
sistemas de duche e sistemas para montagem wedi Fundo, passando pelos elementos de design e superfícies
de acabamento prontas a montar, até um abrangente sistema de acessórios.
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Bem-vindo ao
mundo da wedi
Construir, renovar e projetar com um sistema modular
Quando o meu pai, Helmut Wedi, fundou a wedi GmbH em 1983, tinha um objetivo muito claro em
mente: Desenvolver soluções de alta qualidade e, acima de tudo, práticas para o setor da construção, que
proporcionassem a todos os clientes wedi uma verdadeira mais-valia. Ao longo dos anos, este objetivo
tornou-se numa missão, até mesmo uma filosofia, que define o meu trabalho diário e o dos meus colaboradores.
Graças ao estreito vínculo da empresa com o setor construtivo e comercial, e à nossa presença por toda
a parte, estamos sempre prontos a responder aos pedidos dos nossos clientes de forma rápida e direta.
A segurança garantida pelo sistema, bem como o processamento simples e que economiza tempo, são
particularmente importantes. As experiências que vivenciamos no nosso quotidiano e o feedback dos
nossos clientes são a base da evolução contínua dos nossos produtos, sistemas e serviços. Construir, renovar e projetar com o sistema wedi modular – atualmente significa muito mais do que o célebre painel de
construção wedi. Representa soluções completas para espaços húmidos exigentes, assim como diversos
serviços nas áreas do apoio à venda e da tecnologia de aplicação, que fizeram da wedi a marca premium
na implementação de áreas de banho e bem-estar.

Stephan Wedi

Gerente da wedi GmbH
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01
Sistemas wedi
Casas de banho
A base perfeita para conceitos de espaços criativos
O sistema modular wedi oferece uma enorme diversidade de produtos para casas de banho
e espaços húmidos – desde os sistemas de duche wedi Fundo aos elementos de design e sistemas construtivos, a uma vasta gama de acessórios. A grande mais-valia da wedi reside no
conceito do sistema. Isto porque todos os produtos individuais podem ser combinados entre
si da forma pretendida, para criar um conceito global.
Para o planeamento de um duche ao nível do pavimento, por exemplo, a wedi oferece uma
variedade de elementos de duche, sob a forma de piso de duche clássico, soluções completas
com dreno integrado, opcionalmente com drenagem pontual ou linear. Além disso, existem
inúmeras opções de design para toda a casa de banho, por exemplo, sob a forma de confortáveis bancos, mobiliário de casa de banho elegante, práticos nichos e paredes divisórias
estáveis.
A vantagem: Todos os componentes wedi são compatíveis entre si e 100% à prova d’água.
Os produtos individuais transformam-se num sistema, a partir de vários sistemas forma-se
uma casa de banho de sistema wedi, que podem ser projetados individualmente de acordo
com os seus desejos.
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A

strutura do sistema para
solução de WC

O wedi I-Board é um elemento de montagem pré-fabricado para
o revestimento de instalações de paredes falsas de WC. Com uma
largura de 1.200 mm, o I-Board é de adaptação fácil às necessidades individuais. Apesar do seu peso ser reduzido, é extremamente
estável e resistente.

1

Produtos utilizados
1 wedi I-Board Plus  Revestimento para paredes falsas, préfa	

bricado, para instalação em WC, com painel de reforço para
reboco ou azulejos em mosaico
2

2
	wedi
610  Agente adesivo e vedante para a

colagem impermeável de juntas

3

3 Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas
	

e reforço de superfícies da parte frontal, em toda a superfície
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wedi Casas de banho de sistema

B

Estrutura do sistema de duche

Os elementos de duche wedi Fundo não estão apenas disponíveis
numa diversidade de formatos e de drenos (individualmente ou em
1

conjunto), como também podem ser expandidos como pretendido
em qualquer direção.

2

Produtos utilizados
	wedi
610  Agente adesivo e vedante para a colagem
1
impermeável de juntas, bem como da superfície Fundo Top
2

3

N
 ichos wedi Sanwell  para a criação de espaços de
armazenamento adicionais no duche e na casa de banho

3

w
 edi Sanwell Top  Superfície pronta a montar para
nichos Sanwell

4

	
4 Manga de vedação wedi Tools  Vedação flexível para
tubagens

5

	Painel
wedi  para montagem de soluções de parede
5
	
6 Wedi Sanwell Top  Superfície pronta a montar
elementos de duche wedi Fundo
6

	
7 Conjunto vedante wedi Fundo  especialmente concebido
para a vedação de elementos de duche Fundo para ligação
a superfícies adjacentes

8

	Fundo
Plano  Elemento de duche extremamente plano
8

7

ao nível do pavimento com tecnologia de drenagem
completamente integrada
	wedi
320  para a colagem em toda a superfície
9

9

dos elementos wedi Fundo na subcamada
10

	
10 Fita de isolamento de perímetros wedi  insonorização e

11

isolamento para a área entre o elemento de duche
wedi Fundo e a parede
11 wedi Nonstep ProS  Tapete de insonorização para isolamento
	

acústico do ruído de impacto da água e de passo sob os
elementos de duche wedi e em enchimento de composto de
cimento

C

Estrutura do sistema para superfícies de
banco e espaços de armazenamento

A elevada estabilidade inerente aos painéis wedi, bem como a
adaptação fácil, ajustável ao milímetro na medida desejada, possibilitam praticamente qualquer construção em espaços húmidos.
1

Produtos utilizados

2

1
	Painel
wedi  para moldar, revestir e ligar

componentes de montagem

3

2
	wedi
610  agente adesivo e vedante para

a colagem impermeável de juntas
3 Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas
	
Também
disponível
para banco
autoportante
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E
D

D

Estrutura do sistema para revestimento de banheiras

Com uma espessura de 20 mm, o revestimento de banheira préfabricado wedi Bathboard é aplicável em praticamente todos os for-

1

matos de banheira. Durante a instalação, graças aos pés ajustáveis
em altura, é possível equilibrar de forma segura, desníveis de até 10

2

cm em betão bruto ou na betonilha.

3

4

5

Produtos utilizados
1
wedi  para o revestimento de superfícies adjacentes,
	Painel

p. ex. como parede dupla
2 Manga de vedação wedi Tools  vedação flexível
	

6

para tubagens
3
	wedi
520  Pasta de vedação flexível para impermeabilizar

9

os detalhes de vedação

8

4 wedi Tools Fita de proteção contra corte  Fita autocolante
	

inibidora de cortes e perfuração, para proteção da vedação
5 wedi Tools Fita de vedação butílica para banheira  para
	

vedar banheiras e bases de duche de forma segura, p. ex.,
de aço esmaltado ou acrílico
6
Bathboard  Revestimento ajustável em altura de
	wedi

faces frontais e longitudinais
7
	wedi
610  Agente adesivo e vedante para a colagem

impermeável de juntas, bem como da superfície Top Wall
8

7

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

9 wedi Top Wall  superfície pronta a montar para criação
	

de superfícies
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wedi Casas de banho de sistema

E

Estrutura do sistema de duche

A elevada estabilidade inerente aos painéis wedi, bem como a sua

5 wedi 320  para a colagem em toda a superfície dos
	

facilidade de ajuste à medida pretendida, permitem a construção

elementos de duche e painéis na subcamada

individual de soluções criativas de lavatórios e de duches.

 6 Alvenaria
7 Cobertura de calha wedi Fundo  Versão standard,
	

comprimento 1.090 mm

O destaque visual nesta casa de banho são as superfícies de design

8
	Fundo
Top  Superfície pronta a montar para elementos de

wedi Top Line, com aspeto de pedra natural, para a base de duche

duche Fundo Riolito Neo

e na criação superfícies de acabamento na parede.

9 Conjunto vedante wedi Fundo  especialmente concebido
	

Produtos utilizados

para a vedação de elementos de duche Fundo para ligação a
superfícies adjacentes

1 wedi Top Wall  superfície pronta a montar para paredes
	

	
10 Fundo Riolito neo  o elemento de duche com

2
	Painel
wedi  para revestimento das paredes, bem como para

drenagem linear próxima da parede

a construção de soluções de lavatórios à medida
3

	
11 Fita de isolamento de perímetros wedi  insonorização e isola-

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

mento para a área entre o elemento de duche wedi Fundo e a

4
	wedi
610  Agente adesivo e vedante para a colagem imper-

parede

meável de juntas, bem como da wedi Top Wall e Fundo Top

12
	wedi
Nonstep ProS  Tapete de insonorização para isolamento

em painel wedi ou elemento de duche wedi Fundo

acústico do ruído de impacto da água e de passo sob os
elementos de duche wedi e em enchimento de composto de
cimento

1

2

4

5
3
6
4
7

8

9

4

10

12

5

13
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G

F

Estrutura do sistema para paredes técnicas

As paredes técnicas wedi, produzidas individualmente de acordo
1

com as especificações do cliente, simplificam e agilizam enormemente a instalação, oferecendo elevada segurança. O formato e
a espessura podem ser escolhidos livremente, tal como os entalhes para armaduras, cabos elétricos, canalização para água fria e

2

quente, bem como os painéis de reforço para objetos como portas

3

de vidro e aquecimento de parede.
4

Produtos utilizados
	Parede
técnica wedi  elemento de parede realizado
1
1

individualmente no formato e espessura desejados incluindo
entalhes para esgotos e painéis de reforço integrados
	
2 Conjunto de fixação wedi Tools  painéis de reforço para
fixação de objetos pesados, como p. ex., para aquecimento

2

de parede e portas de vidro (disponível como produto
individual ou instalado na parede técnica wedi)
	
3 Painel wedi XXL  como parede divisória individual estável,
espessura dos painéis 50 mm
4

wedi Top Wall  superfície pronta a montar para paredes
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wedi Casas de banho de sistema

G

Estrutura do sistema de aquecimento a água quente

A wedi PreLine é um elemento de suporte para a admissão de tuba-

Produtos utilizados

gens (recomendação: alumínio PEX Ø16 mm) para aquecimento a

1
	wedi
520  Pasta de vedação flexível para impermeabilizar

os detalhes de vedação

água quente e isolamento térmico num só. O elemento pode ser di-

2 Fita vedante wedi Tools  para vedação segura de juntas
	

retamente revestido a mosaico, poupando assim a morosa aplicação

de cantos, de ligação e de topo

de uma betonilha e reduzindo ao mínimo a altura de construção

3 wedi 320  Cola de mosaicos para colagem da wedi PreLine
	

do chão (a partir de 30 mm), a wedi PreLine é assim especialmente

no chão de betonilha e para encher as condutas de tubos

adequada para renovação e está disponível em quatro espessuras.

4 Fita de reforço, autocolante wedi Tools  para o reforço
	

da totalidade da superfície
5 wedi PreLine  é um elemento de painel pré-fabricado
	

para sistemas de aquecimento a água quente

1

6
	Painel
wedi  Tiras para rebordo para vedação de paredes
2

7
	wedi
610  agente adesivo e vedante para preencher

orifícios, bem como para vedação das zonas de juntas entre

3

os elementos wedi PreLine

4
6
5
3

G

7

Estrutura do sistema de construção de piso

Estáveis, impermeáveis, de agregação, isolantes e niveladores de
altura – os painéis wedi são ainda um suporte ideal para a aplicação
de mosaicos no chão e, graças às diversas espessuras, idealmente

1

2

adequados para renovações.
Produtos utilizados
4

1 Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas e
	

de superfícies
2
	Painel
wedi  como revestimento de chão termo isolante
3
	wedi
610  Agente adesivo e vedante para

a colagem impermeável de juntas
4
	wedi
320  Cola de mosaicos para a colagem em toda a

superfície dos painéis na subcamada
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02
wedi Fundo
Sistemas
de duche

®

Duches ao nível do pavimento para
elevadas exigências
Quer se tratem de sistemas de duche com drenagem pontual ou linear, quer tenham um
elemento de duche clássico ou um sistema completo incluindo tecnologia de drenagem integrada: a grande diversidade da linha wedi Fundo oferece, para cada situação de partida, a
possibilidade adequada para criar um duche ao nível do pavimento, de acordo com os desejos
individuais. Com uma gama que satisfaz as elevadas exigências de projetistas, fabricantes e
construtores.
 Grande diversidade em design, função e formato
 100 % impermeável no sistema completo
 Passível de adaptação individual sem perda de garantia
 Elevada segurança do sistema com garantia de fabricante
 Montagem fácil e vedação com o sistema de acessórios wedi apropriados
 Planificar o duche ao nível do pavimento online, encomendar os produtos e começar
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Sistema clássico
Duche ao nível do pavimento,
por exemplo, com Fundo Primo

®

O sistema clássico é composto por um elemento de duche wedi Fundo com drenagem pontual ou linear, bem
como pelo ralo, disponível em diversas versões. No fornecimento dos drenos pontuais está incluída um ralo redondo, standard, outro design de coberturas de ralos pode ser encomendado opcionalmente. As coberturas de
calhas para a drenagem linear não são componentes do fornecimento, devendo ser adquiridas separadamente.
A vedação do wedi Fundo do elemento de duche nas superfícies adjacentes é feita com o conjunto vedante wedi
Fundo, composto por wedi 520, wedi Tools fita vedante e wedi Tools cantos vedantes.

3

4

2

1

6
5

1

Elemento de duche  p. ex., Fundo Primo com drenagem pontual clássica

2

D
 reno  p. ex., o dreno pontual wedi Fundo DN 50, horizontal

3
	Ralo
redondo  p. ex., o ralo redondo, standard, que vem com o fornecimento do dreno pontual wedi Fundo
4
	Vedação
 p. ex., com o conjunto vedante wedi Fundo, composto por wedi 520, fita vedante wedi Tools e cantos vedantes wedi Tools
5
6

Insonorização  p. ex., com a combinação de wedi fita de isolamento de perímetros e tapete de insonorização wedi Nonstep ProS
Cola de mosaicos  p. ex., wedi 320 para colagem em toda a superfície do elementos de duche wedi Fundo no enchimento de
composto de cimento
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Sistemas de duche wedi Fundo

Sistema completo
Duche ao nível do pavimento, por exemplo, com Fundo Plano

®

O sistema completo com drenagem pontual ou linear dispõe de um dreno integrado de fábrica no elemento de
duche. Os ralos apropriados, bem como os auxiliares para vedação, estão já incluídos no fornecimento. A vedação
do sistema completo nas superfícies adjacentes é feita com o conjunto vedante wedi Fundo, composto por wedi
520, fita vedante wedi Tools e cantos vedantes wedi Tools.

3

4
5

2

1

7

6

1

Elemento de duche  p. ex., Fundo Plano, sistema completo com tecnologia de drenagem integrada

2

Sistema de drenagem  o dreno está integrado de fábrica no elemento de duche Fundo Plano

3 Ralo redondo  o ralo redondo apropriado está incluído no fornecimento do Fundo Plano
	
4

Canto de vedação  especialmente para a vedação da ligação do tubo do Fundo Plano, incluído no fornecimento do sistema completo

5

Vedação  p. ex., com o conjunto vedante wedi Fundo, composto por wedi 520, fita vedante wedi Tools e cantos vedantes wedi Tools

6 Insonorização  p. ex., com a combinação de wedi fita de isolamento de perímetros e tapete de insonorização wedi Nonstep ProS
	
7

Cola de mosaicos  p. ex., wedi 320 para colagem em toda a superfície de elementos de duche wedi Fundo na subcamada
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Sistemas de duche
Pontual
20

21

A qualidade fica
à vista
Estrutura do sistema de drenagem pontual
A wedi oferece componentes para a criação de uma área de duche exigente com drenagem pontual. Desde
o elemento de duche ao nível do pavimento, passando pela superfície, até aos drenos apropriados, incluindo
coberturas. O golpe de génio: A grande diversidade de design, função e formato. Todos os componentes de
sistema wedi são compatíveis entre si e 100% impermeáveis no sistema completo. Para elevada segurança de
sistema com garantia de fabricante.

Ralo redondo exclusivo wedi Fundo

 Superfície de design pronta a montar
p. ex., Fundo Top para Fundo Plano
em branco puro

 Sistema de drenagem integrado
para um processamento rápido

Elemento de duche pontual completo,
p. ex., Fundo Plano –
apenas 65 mm plano
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Fundo Top Slim-Kit
®

O Fundo Top Slim-Kit unifica os elementos de duche wedi Fundo comprovados e testados tecnicamente com uma
superfície de design de encaixe preciso, pronta a montar, feita de material mineral de alta qualidade e cor sólida.
Esta combinação única do elemento de duche Fundo Slim e da superfície do Fundo Top sem juntas oferece máxima
flexibilidade na instalação: Pode ser cortada à medida desejada, pode ser instalado em cima ou nivelado com o
substrato existente incluindo pisos com vigamentos em madeira.

Fundo Plano

®

Apenas com 65 mm de altura de montagem, o Fundo Plano é o mais plano sistema completo wedi com dreno
integrado de fábrica e ligação DN 40. Graças à reduzida altura de montagem, é adequado especialmente para a
renovação de edifícios antigos, onde cada milímetro conta. Ao mesmo tempo, o produto oferece todas as vantagens que os produtos wedi perpetuam há mais de 30 anos, que vão da garantia de impermeabilidade a 100% a
aplicações diversificadas e de fácil instalação.

Perfeito para
Renovações

Altura de
montagem
de apenas
65 mm

Dreno integrado para
processamento rápido
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Fundo Integro

®

O Fundo Integro é o elemento de duche ao nível do pavimento da wedi com tecnologia de drenagem integrada,
que cumpre todas as normas relevantes de uma só vez: 50 mm de altura de retenção de água, 0,8 l/seg. Capacidade de drenagem, no mínimo, 1,5% de inclinação pré-moldada uniforme, em material 100 % impermeável,
com vedação pronta a montar e de fácil instalação. Com apenas 90 mm de altura total da estrutura em todos
os formatos disponíveis, o Fundo Integro adequa-se de forma perfeita para a renovação, sendo igualmente uma
alternativa segura e eficiente para todas as construções novas.
Máxima segurança graças
à tecnologia de drenagem
integrada

Cumpre todas as
normas e diretivas em
Altura de
montagem
de apenas
90 mm

vigor
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Fundo Primo

®

Para a drenagem pontual clássica no duche, os elementos de duche Fundo Primo estão disponíveis numa ampla
variedade de tamanhos. Quadrados ou retangulares, com ralo central, descentrado ou de canto, os elementos
de duche Fundo Primo oferecem uma solução ideal para qualquer espaço e podem ser complementados com a
ajuda de placas de construção wedi, por exemplo, para criar uma área de duche completa. A gama wedi oferece
ainda as variantes de dreno apropriadas (horizontal, horizontal extraplano e vertical), bem como uma seleção de
grelhas de drenagem.

Grande diversidade de design,
função e formato

Inclinação predefinida
com nivelamento preciso

Fundo Ligno

®

O elemento de duche ao nível do pavimento com uma espessura de apenas 20 mm no rebordo exterior foi especialmente desenvolvido para a utilização em construções antigas e novas com tetos em vigas de madeira. Ao
contrário de elementos de duche convencionais, o Fundo Ligno está adaptado à camada de cobertura em madeira, sendo assim facilmente integrável – sem construir mais altura e sem medidas de nivelamento demoradas.

Apenas 20 mm
de espessura no
rebordo exterior

Especialmente para
para tetos em vigas
de madeira
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Sistemas de duche wedi Fundo

Fundo Borgo , Trollo e Nautilo
®

®

®

Os elementos de duche Fundo Trollo, Borgo e Nautilo combinam a linhas criativas com formas naturais e podem
adicionalmente ser combinados com elementos de parede apropriados. Em conceitos de espaço amplos a área de
duche torna-se no ponto central da casa de banho.

Variedade de formas
redondas
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wedi Fundo Elemento de base

wedi Fundo Conjunto de subestrutura

®

®

do dreno

O conjunto de subestrutura wedi Fundo leva ainda

O elemento de base do dreno da wedi Fundo, que

mais facilmente os duches ao nível do pavimento

incorpora com segurança o dreno, é especialmente

da linha wedi Fundo para a altura desejada. Cada

adequado para uma montagem rápida e segura. Isso

conjunto inclui: Dois elementos de subestrutura com

elimina a necessidade de criar uma cofragem morosa

uma altura de 30 e 60 mm e três anéis de drena-

e depois enchê-la com argamassa para a instalação

gem pré-formados para drenos pontuais e calhas de

do dreno.

drenagem. Com esta combinação é fácil e seguro
realizar alturas de subestrutura de 30, 60 ou 90 mm.

Montagem rápida

Pode ser cortado de

e segura

forma fácil e rápida
no local

wedi Fundo Painéis de inclinação

wedi Fundo Drenos pontuais

O painel de inclinação wedi Fundo é utilizado para

Os drenos pontuais wedi Fundo estão disponíveis em

prolongar os elementos de duche Fundo Primo e

diversas versões para a instalação vertical e horizon-

assim expandir a área de duche. Disponível em duas

tal com diferentes diâmetros e alturas de montagem.

espessuras diferentes, com inclinação de 1,00 %.

Estão também disponíveis drenos verticais com pá-

®

®

ra-fogo para uma maior proteção contra incêndios.
Um ralo redondo, standard e apropriado, está incluído no fornecimento de todos os produtos.

Versões verticais
e horizontais
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Ralos exclusivos para a drenagem pontual
Forma redonda ou angular (opcionalmente aparafusável), como versão padrão ou em aço inoxidável maciço –
os ralos wedi são a solução ideal para todas as formas e cores de mosaico e são fornecidos com uma moldura
apropriada, conforme o tipo, feita de aço inoxidável ou plástico. Um destaque visual é o ralo wedi Fundo 7.1
com calha escurecida.

wedi Fundo ralo 7.1

wedi Fundo ralo 1.1

wedi Fundo ralo 2.1

wedi Fundo ralo 5.1

wedi Fundo ralo 4.2

wedi Fundo ralo 3.2

Encontra outras versões na página 42/43.
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Sistemas de duche
lineares
30

31

Orientação para o design
em toda a linha
Estrutura do sistema de drenagem linear
A wedi oferece componentes para a criação de uma área de duche exigente com drenagem linear elegante,
opcionalmente com calha de drenagem colocada próxima da parede, afastada da parede ou no centro. Além do
elemento de duche, a wedi oferece os drenos apropriados e uma variedade de coberturas de calhas, com versões
standard e exclusivas, bem como variantes passíveis de serem revestidas a mosaico. Todos os componentes do
sistema wedi são compatíveis entre si e 100% impermeáveis no sistema completo. Para uma elevada segurança
do sistema com garantia do fabricante.

Cobertura de calha
wedi Fundo com ajuste
de altura integrado

Elemento de duche
lineares com calha
de fábrica selada
p. ex., Fundo Riolito

wedi Fundo Calha de drenagem,
possibilidade de rodar 360°,
p. ex., horizontalmente, DN 50

32
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Fundo Plano Linea
®

Fundo Plano Linea é o sistema completo plano para duches ao nível do pavimento com drenagem linear, com
apenas 70 mm de altura total da estrutura, incl. tecnologia de drenagem integrada de fábrica. A drenagem linear
está posicionada muito próxima da parede e opcionalmente disponível com calha curta ou comprida.

Extremamente plano:
apenas 70 mm
de altura total da estrutura

Fundo Riolito Neo

Fundo Riolito

O Fundo Riolito neo é um elemento de duche ao

Os elementos de duche Fundo Riolito possuem uma

nível do pavimento com calha de drenagem próxima

calha de drenagem, sendo completados por uma co-

da parede, que permite que a água do duche escoe

bertura de canal ajustável em altura em aço inoxidá-

numa linha estreita. A inclinação necessária para tal

vel. Inclui uma pendente inversa que permite que a

já se encontra incorporada nos elementos de duche e

água do chuveiro escoe para a calha. Também neste

permite a colocação de mosaicos de formato grande

caso a inclinação exata necessária vem já predefinida

com diversas espessuras quase sem juntas (5 – 25

de fábrica.

®

®

mm).

Disponível em versão
com calha comprida

Com drenagem

ou curta

linear próxima da
parede
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Fundo RioLigno

Fundo Riofino

O elemento de duche ao nível do pavimento com

Os elementos de duche ao nível do pavimento Fundo

drenagem linear e uma espessura de apenas 25 mm

Riofino têm uma calha de drenagem estreita, que

no rebordo exterior foi especialmente desenvolvido

permite que a água do duche escoe pelo centro. A

para a utilização em vigamentos de madeira, sen-

inclinação necessária já se encontra incorporada no

síveis à humidade. Ao contrário de elementos de

elemento de duche.

®

®

duche convencionais, o Fundo RioLigno está adaptado à camada de cobertura em madeira, sendo
assim facilmente integrável – sem construir mais alDrenagem linear

tura e sem medidas de nivelamento demoradas.

centralizada

Altura do rebordo
exterior Fundo RioLigno
= espessura da camada de
teto em madeira

wedi Fundo Perfis de inclinação e acabamento para Fundo Riolito Neo,
®

®

Plano Linea / wedi Fundo Perfis de inclinação para Fundo Riolito
®

®

®

Durante a instalação de duches ao nível do pavimento surge rapidamente a necessidade de adaptar os mosaicos
à inclinação do elemento de duche. Graças aos perfis de inclinação e acabamento wedi Fundo, a chanfradura ou
o corte moroso dos mosaicos pertencem ao passado. Foram concebidos especialmente para elementos de duche
Fundo Riolito, Fundo Riolito Neo e Fundo Plano Linea. Os perfis wedi são ajustáveis e permitem uma transição
perfeita em todas as direções, proporcionando assim uma conexão de alta qualidade para o piso/parede adjacente. Os perfis estão disponíveis como versão à direita e esquerda, bem como em diversas alturas.

Perfis de inclinação

Perfil de acabamento

Parede

Perfis de inclinação
Chão
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Fundo Discreto Elemento de encaixe
®

O elemento de encaixe Fundo Discreto cria visualmente um escoamento de água do chão para a parede – completamente sem calha de drenagem visível. Especialmente desenvolvido para os elementos de duche Riolito Neo,
Riolito e Plano Linea, dispõe de uma cobertura de canal de duas faces oferecendo uma opção em aço inoxidável com design moderno, e que também pode ser revestida a mosaico que pode ser alterado mesmo após a
instalação. Graças às suas características técnicas, a instalação é mais simples com uma grande diversidade de
comprimento de calha de 300 a 1.100 mm. Altura ajustável e suporte de ângulo ladrilhado.

Ajuste com apenas
um parafuso
Altura ajustável
e suporte passível
de ser revestido
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wedi Fundo elemento de drenagem

wedi Fundo Conjunto de subestrutura

®

®

subestrutura

O conjunto de subestrutura wedi Fundo toma ainda

O elemento dreno-subestrutura wedi Fundo, elimina

mais facilmente a instalação dos duches, da linha

qualquer possibilidade de falha resultante do posicio-

wedi Fundo, para a altura desejada. Cada conjunto

namento do corpo do dreno. Garante deste modo

inclui: Dois elementos de subestrutura com uma al-

uma montagem rápida e segura, eliminando a ne-

tura de 30 e 60 mm e três anéis de drenagem prefor-

cessidade de criar uma cofragem morosa e depois de

mados para drenos pontuais e calhas de drenagem.

enchê-la com argamassa para a instalação do dreno.

Com esta combinação é fácil e seguro realizar alturas
de subestrutura de 30, 60 ou 90 mm.

Montagem rápida

Pode ser cortado de

e segura

forma fácil e rápida
no local

wedi Fundo Painel de inclinação

wedi Fundo Calhas de drenagem

O painel de inclinação wedi Fundo é utilizado para

As calhas de drenagem wedi Fundo estão disponíveis

prolongar os elementos de duche do Fundo Riolito,

em diferentes variantes, na versão vertical e horizon-

Riolito Neo e Riofino, e assim expandir a área de

tal, com diferentes diâmetros e alturas de monta-

duche. A inclinação é de 1,70 %.

gem. Estão também disponíveis calhas de drenagem

®

®

verticais com corta-fogo para uma maior proteção
contra incêndios. Todas as versões podem ser rodadas a 360°, oferecendo assim máxima flexibilidade
na instalação.
Todas as calhas de drenagem podem
ser rodadas 360°
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wedi Fundo cobertura de calha standard / wedi Fundo Moldura de calha
®

®

Uma solução de moldura fácil de instalar e atraente, que esconde os cantos vivos dos mosaicos e otimiza o acabamento geral. A moldura de calha wedi Fundo „ready-to-use“ convence com o seu design simples e inteligente.
Feita em aço inoxidável escovado, fácil de limpar, complementa as coberturas de calhas de elevada qualidade
dos elementos de duche wedi com drenagem linear. Uma solução particularmente inteligente e simples é o
ajuste de altura variável para espessuras de mosaicos entre 6 a 20 mm. Este componente de sistema wedi está
disponível em cinco dimensões diferentes, individualmente ou em conjunto com a correspondente cobertura de
calha wedi Fundo.

Cobertura de calha wedi Fundo
standard

Moldura de calha wedi Fundo

Coberturas de calhas wedi Fundo de alta qualidade para a drenagem linear
®

Uma drenagem linear próxima da parede já incorpora em si um design especial em cada duche. No entanto, a
casa de banho torna-se um destaque, quando a linha de drenagem é enobrecida com as coberturas de calhas
wedi Fundo. Disponível como versão standard e exclusiva e como variantes passíveis de serem revestidas a mosaico.

Versão standard

Versão exclusiva

Versão passível de ser revestida a mosaico

Cobertura de calha wedi Fundo standard

Cobertura de calha exclusiva wedi Fundo

wedi Fundo cobertura de calha passível de ser revestida a mosaico
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Vista geral de produtos
Fundo Top Slim-Kit
retangular

quadrado
900 × 30 mm

1.200 ×

900 × 30 mm

1.200 × 1.200 × 30 mm

1.400 ×

900 × 30 mm

900 ×

1.600 × 1.000 × 30 mm
1.800 ×

900 × 30 mm

Fundo Integro
retangular,

quadrado, centralizado
900 ×

descentralizado

900 × 90 mm

1.000 × 1.000 × 90 mm

1.200 ×

900 × 90 mm

1.200 × 1.200 × 90 mm

1.400 ×

900 × 90 mm

1.600 × 1.000 × 90 mm
1.800 ×

900 × 90 mm

retangular, centralizado,

retangular, centralizado,

Ligação lado curto

Ligação lado comprido

1.200 ×

1.200 ×

900 × 90 mm

900 × 90 mm

Fundo Plano
retangular,

quadrado, centralizado
900 ×

descentralizado

900 × 65 mm

1.000 × 1.000 × 65 mm

1.400 ×

1.200 × 1.200 × 65 mm

1.600 × 1.000 × 65 mm

retangular, centralizado,

retangular, centralizado,

Ligação lado curto

Ligação lado comprido

1.200 ×

1.200 ×

900 × 65 mm
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900 × 65 mm

900 × 65 mm
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Fundo Primo
quadrado,

quadrado, centralizado
800 ×

800 × 40 mm

900 ×

900 × 40 mm

descentralizado
900 ×

900 × 40 mm

1.000 × 1.000 × 40 mm

1.000 × 1.000 × 40 mm

1.200 × 1.200 × 40 mm

1.200 × 1.200 × 40 mm

1.500 × 1.500 × 40 mm

1.500 × 1.500 × 40 mm

retangular, centralizado

retangular,

900 ×

750 × 40 mm

descentralizado

1.200 ×

900 × 40 mm

1.200 ×

900 × 40 mm

1.200 × 1.000 × 40 mm

1.400 ×

900 × 40 mm

1.400 ×

1.600 ×

900 × 40 mm

900 × 40 mm

1.400 × 1.000 × 40 mm

1.600 × 1.000 × 40 mm

1.500 ×

1.800 ×

900 × 40 mm

1.800 ×

900 × 40 mm

2.000 × 1.000 × 40 mm

1.500 × 1.000 × 40 mm
900 × 40 mm

Fundo Ligno
quadrado,

quadrado, centralizado
900 ×

descentralizado

900 × 20 / 41 mm

900 ×

1.000 × 1.000 × 20 / 41 mm
1.500 × 1.500 × 20 / 41 mm

retangular,
descentralizado
1.200 ×

900 × 20 / 41 mm

1.200 × 1.000 × 20 / 41 mm
1.600 ×

900 × 20 / 41 mm

1.200 × 1.200 × 20 / 41 mm

1.200 × 1.200 × 20 / 41 mm

900 × 20 / 41 mm

1.600 × 1.000 × 20 / 41 mm
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Fundo Borgo

Fundo Trollo
Quarto de círculo,

redondo, centralizado

descentralizado

Ø 1.140 × 40 mm

900 ×

900 × 40 mm

1.000 × 1.000 × 40 mm

Fundo Nautilo
Em forma de caracol,

Em forma de caracol,

entrada à direita

entrada à esquerda

1.890 × 1.515 × 50 mm

1.890 × 1.515 × 50 mm

Subestrutura wedi Fundo

Painel de inclinação wedi Fundo
Para Fundo Primo

Conjunto de subestrutura
900 × 90 mm

1.200 ×

600 × 40 / 46 mm

1.200 × 1.200 × 90 mm

1.200 ×

600 × 46 / 52 mm

900 ×

1.500 × 1.500 × 90 mm
Elemento de base do
dreno
338 ×

338 × 82 mm

Dreno pontual wedi Fundo

Dreno pontual com para-fogo wedi Fundo
vertical, DN 50 / DN 70

vertical, DN 50 / DN 70
Mini Max, horizontal, DN 40
horizontal, DN 50

Ralo wedi Fundo, aço inoxidável
1.1

1.2, redondo

115 × 115 × 5 mm

Ø 115 × 5 mm

1.3, aparafusável
115 × 115 × 5 mm

Ralo wedi Fundo, aço inoxidável
2.1

2.2, redondo

115 × 115 × 5 mm

Ø 115 × 5 mm

2.3, aparafusável
115 × 115 × 5 mm
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Ralo wedi Fundo, aço inoxidável
3.1

3.2, redondo

115 × 115 × 5 mm

Ø 115 × 5 mm

3.3, aparafusável
115 × 115 × 5 mm

Ralo wedi Fundo, aço inoxidável maciço
4.1

4.2

115 × 115 × 5 mm

Ø 115 × 5 mm

Ralo wedi Fundo, aço inoxidável maciço
5.1

6.1, extra plano

115 × 115 × 5 mm

115 × 115 × 2,5 mm

Ralo wedi Fundo, aço inoxidável maciço
7.1, passível de ser
revestido a mosaico
115 × 115 × 5 mm

Moldura wedi Fundo
angular

redondo

120 × 120 × 10 mm

Ø 120 × 9 mm

120 × 120 × 6,2 mm

Ø 120 × 2 mm
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Fundo Plano Linea
quadrado, próximo da parede,

quadrado, próximo da parede

comprimento de calha 300 mm

Comprimento de calha 800 mm

900 ×

900 × 70 mm

900 ×

900 × 70 mm

retangular, próximo da parede,

retangular, próximo da parede

comprimento de calha 700 mm

Comprimento de calha 300 mm

1.200 ×

1.200 ×

800 × 70 mm

900 × 70 mm

Comprimento de calha 800 mm
1.200 ×

900 × 70 mm

Comprimento de calha 900 mm
1.200 × 1.000 × 70 mm

Fundo Riolito Neo
quadrado, próximo da parede

retangular, próximo da parede

Comprimento de calha 300 mm

Comprimento de calha 700 mm

900 ×

900 × 50 mm

1.200 ×

800 × 50 mm

1.400 ×

900 × 50 mm

Comprimento de calha 800 mm
1.200 ×

900 × 50 mm

quadrado, próximo da parede

1.600 × 1.000 × 50 mm

Comprimento de calha 800 mm

1.800 ×

900 ×

900 × 60 mm

900 × 50 mm
Comprimento de calha 900 mm

1.000 × 1.000 × 50 mm

1.200 × 1.000 × 50 mm
Comprimento de calha 1.100 mm
1.200 × 1.200 × 50 mm

Fundo Riolito
quadrado, afastado da parede

retangular, afastado da parede

Comprimento de calha 300 mm

Comprimento de calha 700 mm

900 ×

900 × 50 mm

1.200 ×

800 × 50 mm

1.400 ×

900 × 50 mm

Comprimento de calha 800 mm
1.200 ×

900 × 50 mm

quadrado, afastado da parede

1.600 × 1.000 × 50 mm

Comprimento de calha 800 mm

1.800 ×

900 ×

900 × 60 mm

900 × 50 mm
Comprimento de calha 900 mm

1.000 × 1.000 × 50 mm

1.200 × 1.000 × 50 mm
Comprimento de calha 1.100 mm
1.200 × 1.200 × 50 mm
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Fundo Riolito
quadrado, afastado da parede

retangular, afastado da parede

comprimento de calha 700 mm

Comprimento de calha 700 mm

900 ×

1.200 ×

900 × 25 mm

900 × 25 mm

comprimento de calha 900 mm

Comprimento de calha 800 mm

1.200 × 1.200 × 25 mm

1.600 × 1.000 × 25 mm

quadrado, centralizado

retangular, centralizado

Fundo Riofino

900 × 50 mm

1.200 ×

900 × 50 mm

1.000 × 1.000 × 50 mm

1.800 ×

900 × 50 mm

900 ×

1.200 × 1.200 × 50 mm

Subestrutura wedi Fundo

Painel de inclinação wedi Fundo
para Fundo Riolito,

Conjunto de subestrutura
900 ×

Riolito Neo, Riofino

900 × 90 mm

1.200 ×

1.200 × 1.200 × 90 mm

600 × 50 / 60 mm

1.500 × 1.500 × 90 mm
Calha de drenagemelemento de base
240 ×

240 × 82 mm

Calha de drenagem wedi Fundo

Calha de drenagem com para-fogo wedi Fundo
vertical, DN 50

vertical, DN 50
Mini Max, horizontal, DN 40
horizontal, DN 50
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Fundo Discreto
300 mm, elemento

900 mm, elemento

de encaixe

de encaixe
1.000 × 154 × 80 mm

900 × 154 × 80 mm
700 mm, elemento

1.100 mm, elemento

de encaixe

de encaixe
1.200 × 154 × 80 mm

900 × 154 × 80 mm
800 mm, elemento
de encaixe
1.000 × 154 × 80 mm

Cobertura de calha wedi Fundo
standard, aço inoxidável

exclusivo, aço inoxidável

290 × 45 × 13 mm

maciço

690 × 45 × 13 mm

290 × 45 × 13 mm

790 × 45 × 13 mm

690 × 45 × 13 mm

890 × 45 × 13 mm

790 × 45 × 13 mm

1.090 × 45 × 13 mm

890 × 45 × 13 mm
1.090 × 45 × 13 mm

Cobertura de calha wedi Fundo
passível de ser revestida
a mosaico, aço inoxidável
290 × 45 × 13 mm
690 × 45 × 13 mm
790 × 45 × 13 mm
890 × 45 × 13 mm
1.090 × 45 × 13 mm

Moldura de calha wedi Fundo

Cobertura de calha wedi Fundo (conjunto)
Aço inoxidável

standard plus, aço inoxidável
incl. moldura de calha

300 ×

6 × 6 mm

700 ×

6 × 6 mm

300 mm

800 ×

6 × 6 mm

700 mm

900 ×

6 × 6 mm

800 mm

1.100 ×

6 × 6 mm

900 mm
1.100 mm

Perfil de inclinação de chão wedi Fundo para Fundo Riolito Neo, Plano Linea
1.200 × 30 × 8 mm

1.600 × 30 × 8 mm

1.800 × 30 × 8 mm

1.200 × 30 × 10 mm

1.600 × 30 × 10 mm

1.800 × 30 × 10 mm

1.200 × 30 × 11 mm

1.600 × 30 × 11 mm

1.800 × 30 × 11 mm

1.200 × 30 × 12,5 mm

1.600 × 30 × 12,5 mm

1.800 × 30 × 12,5 mm
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Perfil de inclinação de parede wedi Fundo para Fundo Riolito Neo, Plano Linea
1.200 × 30 × 8 mm

1.600 × 30 × 8 mm

1.800 × 30 × 8 mm

1.200 × 30 × 10 mm

1.600 × 30 × 10 mm

1.800 × 30 × 10 mm

1.200 × 30 × 11 mm

1.600 × 30 × 11 mm

1.800 × 30 × 11 mm

1.200 × 30 × 12,5 mm

1.600 × 30 × 12,5 mm

1.800 × 30 × 12,5 mm

Perfil de acabamento wedi Fundo para Fundo Riolito Neo, Plano Linea
1.000 × 21 mm
1.200 × 21 mm

Perfil de inclinação para chão wedi Fundo para Fundo Riolito, RioLigno
1.200 × 30 × 8 mm

1.600 × 30 × 8 mm

1.800 × 30 × 8 mm

1.200 × 30 × 10 mm

1.600 × 30 × 10 mm

1.800 × 30 × 10 mm

1.200 × 30 × 11 mm

1.600 × 30 × 11 mm

1.800 × 30 × 11 mm

1.200 × 30 × 12,5 mm

1.600 × 30 × 12,5 mm

1.800 × 30 × 12,5 mm

Perfil de inclinação de parede wedi Fundo para Fundo Riolito, RioLigno
1.200 × 30 × 8 mm

1.600 × 30 × 8 mm

1.800 × 30 × 8 mm

1.200 × 30 × 10 mm

1.600 × 30 × 10 mm

1.800 × 30 × 10 mm

1.200 × 30 × 11 mm

1.600 × 30 × 11 mm

1.800 × 30 × 11 mm

1.200 × 30 × 12,5 mm

1.600 × 30 × 12,5 mm

1.800 × 30 × 12,5 mm
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03
wedi Design
e forma
Elementos de design para casa de banho & Wellness
A grande variedade de formas dos elementos de design wedi Wellness, oferecem possibilidades de design ilimitadas. Bancos de todos os tipos, espreguiçadeiras ou móveis sanitários
- as diversas versões permitem a criação de espaços de banho e de bem-estar elegantes e
modernos.
Como uma alternativa perfeita ao revestimento tradicional, o wedi Top Line oferece superfícies
de design - tipo painel, para paredes, elementos de chuveiro Fundo e outras superfícies de
design – como nichos ou bancos, por exemplo. Os benefícios em resumo:
 Design moderno, versão de grande dimensão e sem juntas
 Gama abrangente, tonalidades e texturas coordenadas
 Material composto de elevada qualidade, cores sólidas
 superfícies fáceis de manter, anti deslizantes nas áreas húmidas
 Proteção contra bolores e bactérias graças à superfície higiénica e antibacteriana
 Instalação rápida, fácil e segura
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Diversidade de formas
ao mais alto nível
Estrutura do sistema de elementos de design
Os elementos de design wedi sob a forma de bancos, espreguiçadeiras e mobiliário de casa de banho dão aos
duches e casas de banho aquele toque de classe, convencendo pelo design e funcionalidade. Podem ser opcionalmente revestidos com a superfície moderna wedi Top Line ou revestidos a mosaico, individualmente. Todos
os componentes de sistema wedi são compatíveis entre si e 100% impermeáveis no sistema completo. Para uma
elevada segurança do sistema com a garantia do fabricante.

wedi Top Wall
para painéis wedi

wedi Sanoasa Top
para o banco wedi Sanoasa 3

Elementos de design wedi
p. ex., banco wedi Sanoasa 3

Fundo Top
para Fundo Riolito Neo

50

Com o Hygiene-Plus
Proteção contra bolores & bactérias
graças à superfície antibacteriana
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Fundo Top superfícies prontas a montar
®

A linha Fundo Top engloba superfícies de design precisas para os elementos de duche wedi Fundo Primo, Riolito
Neo e Plano e permite a criação de uma área de duche esteticamente exigente e sem juntas. As superfícies estão
disponíveis em diferentes versões, são especialmente fáceis de manter e de instalar e proporcionam uma sensação
agradável e quente sob os pés. Para além das variantes de cor Cinza Pedra, Cinza Concreto, Preto Carbono e
Bege Sahara com aspeto de pedra natural, também está disponível a tonalidade Branco Puro com uma superfície
homogénea.

Antiderrapante

Superfícies

em áreas húmidas

agradavelmente quentes

Fundo Top Produtos acessórios
®

Apropriados para superfícies Fundo Top prontas a montar, há diferentes produtos acessórios: o Fundo Top
Inlay para o ralo Fundo 7.1 (drenagem pontual), o conjunto de cobertura de calha para sistemas de duche wedi
Fundo (drenagem linear) e os rodapés Fundo Topo para estruturas de duche. Todos os produtos estão disponíveis
em cores que se adequam aos elementos de duche Fundo Top e proporcionam uma área de duche atraente e
harmoniosa.

Especialmente para
estruturas de duche

Com Inlay
na mesma combinação
de cores
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Classificação francesa VOC
A wedi Top Line tem muito baixos
níveis de emissões e não é
prejudicial para a saúde humana

wedi Top Superfícies prontas a montar
®

As superfícies de design pronta a montar wedi Top Wall oferecem a possibilidade única de um revestimento
de parede sem juntas, portanto, atraente e fácil de manter. Nas modernas cores de tendência Preto Carbono,
Cinza Concreto, Cinza Pedra e Bege Sahara, são feitas de um material de elevada qualidade e cor sólida, com
um estético aspeto de pedra natural. A tonalidade clássica Branco Puro dispõe de uma superfície homogénea e
permite uma integração perfeita em todos os estilos de casa de banho existentes. Todas as versões podem ser
utilizadas para padrões ou incrustações individuais.

Para o revestimento
de superfícies
e de paredes, sem juntas
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wedi Sanoasa Top Superfícies prontas a montar
®

Quem opta por uma área de duche wedi, pode não só equipar a parede e o elemento de duche com uma superfície de design wedi Top, como também o seu banco. A wedi Sanoasa Top torna isso possível – feito à medida para
o banco wedi Sanoasa 3, bem como para todos os elementos funcionais e de design da wedi Top, disponíveis nas
tonalidades Branco Puro, Cinza Pedra, Bege Sahara, Cinza Concreto e Preto Carbono.

Especialmente
concebido para o
wedi Sanoasa banco 3
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wedi Sanwell Top Superfícies prontas a montar
®

O nicho wedi Sanwell Top foi concebido para se adaptar perfeitamente ao nicho e elemento de parede Sanwell.
Permite a criação sem juntas de superfícies de prateleiras e de arrumação, p. ex., em combinação com a wedi
Top Wall.

Elemento homólogo para
os nichos wedi Sanwell

wedi I-Board Top Superfícies prontas a montar
®

As paredes duplas para fixação de sanitários, também podem ser revestidas de forma rápida e fácil com a superfícies de design wedi Top Line. Graças ao seu efeito antibacteriano, são fáceis de limpar e oferecem assim
o verdadeiro Hygiene-Plus na casa de banho. A subestrutura apropriada, feita de wedi I-Board ou wedi I-Board
Plus, garante impermeabilidade a 100% e uma elevada segurança em todo o sistema.

Específico para wedi I-Board /
wedi I-Board Plus
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wedi Sanoasa Bancos
®

Os bancos wedi Sanoasa oferecem muito espaço para relaxamento e para um cuidado pessoal confortável. Assentos retos, oblíquos ou arredondados e com várias larguras ou um assento completamente suspenso, a variante
certa está disponível para todos os gostos e finalidades.

Elemento de suporte de
grande estabilidade,
disponível em duas larguras

Banco autoportante
para soluções de
nichos

wedi Sanoasa Banco de canto

wedi Sanoasa Elementos do banco

O banco de canto é um elemento de assento sus-

Com os bancos Sanoasa das linhas séries Comoda e

penso e aplicável de forma ideal em pequenos du-

Bellina é possível praticamente qualquer combinação

ches, graças à sua forma triangular e compacta. A

de assentos. Quer sejam bancos direitos, constru-

montagem pode ser feita, tanto na estrutura, como

ções de canto ou soluções finais, depois de revesti-

na camada de azulejos final.

dos individualmente, são um destaque em todas as

®

®

casas de banho e instalações de Wellness.

Simplesmente
resistente:
suporta até 150 kg

Módulos
que podem ser
combinados
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wedi Sanoasa banco autoportante
®

Opções de assentos confortáveis, à medida desejada. O banco generoso da linha wedi Sanoasa é encostado em
apenas três lados, sendo assim autoportante e executado sem subestrutura. O mais especial: O comprimento dos
elementos do banco passíveis de serem revestidos a mosaico pode ser fabricado ao milímetro, entre 1.500 e 3.000
mm. Para a criação de uma construção de canto está disponível um elemento quadrado, que liga os dois bancos
posicionados entre si em ângulo reto. Para ainda maior conforto, pode ser integrado um sistema de aquecimento
a água quente na construção do banco. Todos os acessórios para montagem estão incluídos no fornecimento –
para uma instalação particularmente fácil e rápida.

Construção autoportante,
extremamente resistente
(170 kg por m, no estado
revestido a mosaico)
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wedi Sanoasa Espreguiçadeiras
®

As espreguiçadeiras wedi Sanoasa convencem particularmente pelas suas formas marcantes e exclusivas. Estão disponíveis em cinco versões diferentes e
podem ser revestidas a mosaico ou rebocadas, conforme desejar. Todas as espreguiçadeiras podem ser
encomendadas sem aquecimento ou com sistema
de aquecimento integrado (opcionalmente aquecimento a água quente ou elétrico).

Formatos
marcantes

wedi Sanoasa Espreguiçadeiras Shine
®

Espreguiçadeiras exclusivas para Wellness com revestimento e design extravagante. Para espaços privados de luxo
ou centros de bem-estar públicos, a linha wedi Sanoasa Shine oferece espreguiçadeiras confortáveis, em cinco
formatos diferentes. O acabamento de pintura de alta qualidade, aplicada num processo de várias camadas,
pode ser aplicado em cerca de 200 cores UNI (RAL) ou com efeitos individuais de madrepérola e transforma cada
espreguiçadeira num elemento de mobiliário de design nobre. As superfícies são sem juntas e assim particularmente fáceis e rápidas de limpar. E o melhor: As espreguiçadeiras podem ser utilizadas imediatamente após a sua
colocação – sem esforço de instalação. Graças ao seu peso reduzido, podem também ser movidas para a posição
desejada em qualquer altura.

200

aprox.
tonalidades
UNI ou
Nácar
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wedi Sanbath Lavatório autoportante com calha
®

O novo lavatório suspenso está disponível sob encomenda em diferentes larguras de 500 mm a 1.300 mm, com
vários comprimentos de calha, 300/700/800/900 mm. Os clientes podem escolher entre três coberturas de canal:
standard, exclusivo ou de enchimento para revestir.

Construção autoportante,
resistente até 150 kg

wedi Sanbath Lavatórios

wedi Sanbath Banheiras

Os lavatórios cheios de estilo wedi Sanbath Cube e

As banheiras wedi Sanbath da linha Cube e Wave

Wave podem ser revestidos a mosaico para combi-

convencem pelo seu design purista, são entregues

nar com a respetiva casa de banho. Possuem, dis-

prontas a montar e podem ser revestidas a mosaico

poníveis de fábrica, todos as entalhes necessários

com a camada de revestimento desejada, direta-

para armaduras, sendo assim a sua montagem fácil,

mente após a sua colocação e ligação.

®

®

rápida e segura.
Preparado para a instalação

Entregues

de armação e sifão

prontas a montar
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Vista geral de produtos
Fundo Top para Fundo Primo
quadrado, centralizado
900 ×

900 × 6 mm

retangular, centralizado

retangular,

1.200 ×

descentralizado

900 × 6 mm

1.200 × 1.200 × 6 mm

1.200 ×

900 × 6 mm

1.400 ×

900 × 6 mm

1.600 × 1.000 × 6 mm
1.800 ×

900 × 6 mm

Fundo Top para Fundo Plano
quadrado, centralizado
900 ×

900 × 6 mm

retangular, centralizado

retangular,

1.200 ×

descentralizado

900 × 6 mm

1.600 × 1.000 × 6 mm

Fundo Top para Fundo Riolito Neo
retangular, próximo
da parede
1.200 ×

900 × 6 mm

1.600 × 1.000 × 6 mm
1.800 ×

900 × 6 mm

Fundo Top Inlay para Fundo ralo 7.1

Fundo Top conjunto de cobertura de calha
74 ×

74 × 6 mm

1.880 ×

200 × 6 mm

790 ×

Fundo Top Rodapé
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45 × 13 mm

wedi Design e forma

wedi Top Wall
2.500 ×

900 × 6 mm

2.500 × 1.200 × 6 mm

wedi Sanoasa Top para banco wedi Sanoasa 3
1.200 ×

380 × 460 mm

wedi Sanwell Top para nichos wedi Sanwell
Nicho 20/40
230 ×

Nicho 30/60

430 × 100 mm

330 ×

wedi I-Board Top para wedi I-Board
1.200 × 1.245 × 6 mm

61

630 × 100 mm

Bancos wedi Sanoasa
Banco 3, arredondado

Banco 1, reto
900 × 380 × 454 mm

900 × 380 × 454 mm

1.200 × 380 × 454 mm

1.200 × 380 × 454 mm

Banco 2, oblíquo

Banco 4, reto
1.200 × 380 × 80 mm

900 × 380 × 454 mm
1.200 × 380 × 454 mm

Banco de canto wedi Sanoasa

Banco autoportante wedi Sanoasa
600 × 300 × 100 mm

Reto

800 × 400 × 100 mm

Variante de canto
Variante U
1.500 – 3.000 mm

wedi Sanoasa Comoda
Elemento de banco

Elemento de suporte

Elemento de suporte

1.000 × 600 × 620 mm

Terminação reta

Terminação redonda

2.000 × 600 × 620 mm

1.000 × 500 × 250 mm

1.000 × 500 × 250 mm

Banco elemento de canto

Elemento de canto

Elemento de

650 × 650 × 620 mm

suporte, Transição reta

canto suporte,

850 × 850 × 620 mm

650 × 650 × 250 mm

Transição arredondada

Banco elemento de

Elemento de acabamento

acabamento

do suporte

Apoio de braço

600 × 300 × 620 mm

500 × 200 × 250 mm

650 × 105 × 870 mm

700 × 600 × 620 mm

600 × 500 × 250 mm

Elemento de banco

Elemento de suporte

Elemento de suporte

1.000 × 486 × 240 mm

Terminação reta

Terminação redonda

2.000 × 486 × 240 mm

1.000 × 386 × 250 mm

1.000 × 425 × 250 mm

Banco elemento de canto

Elemento de canto

Elemento de

550 × 550 × 240 mm

suporte, Transição reta

canto suporte,

736 × 736 × 240 mm

550 × 550 × 250 mm

Transição arredondada

Banco elemento de

Elemento de acabamento

acabamento

do suporte

486 × 300 × 240 mm

386 × 200 × 250 mm

850 × 850 × 250 mm

wedi Sanoasa Bellina

736 × 736 × 250 mm

500 × 486 × 250 mm
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Espreguiçadeiras wedi Sanoasa

Espreguiçadeiras wedi Sanoasa Shine*
Sanoasa

Sanoasa Shine

Espreguiçadeira 1

Espreguiçadeira 1

1.920 × 700 × 672 mm

1.920 × 700 × 672 mm

Sanoasa

Sanoasa Shine

Espreguiçadeira 2

Espreguiçadeira 2

1.442 × 700 × 1.104 mm

1.442 × 700 × 1.104 mm

Sanoasa

Sanoasa Shine

Espreguiçadeira 3

Espreguiçadeira 3

1.856 × 700 × 764 mm

1.856 × 700 × 764 mm

Sanoasa

Sanoasa Shine

Espreguiçadeira 4

Espreguiçadeira 4

2.014 × 700 × 921 mm

2.014 × 700 × 921 mm

Sanoasa

Sanoasa Shine

Espreguiçadeira 5

Espreguiçadeira 5

1.738 × 700 × 890 mm

1.738 × 700 × 890 mm

* Exemplos de cores selecionados – aprox. 200 tonalidades disponíveis em Uni ou nácar

Lavatório autoportante com calha wedi Sanbath
500 – 1.300 × 500 × 120 mm

wedi Sanbath Cube

wedi Sanbath Wave
Lavatório

Lavatório

570 × 570 × 925 mm

1.000 × 550 × 200 mm

Banheira

Banheira

1.800 × 850 × 625 mm

1.800 × 850 × 625 mm
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04
Sistemas de
montagem
wedi
Para os melhores sistemas, apenas os
melhores materiais
O painel wedi é a base dos diversos sistemas de montagem, estando disponível em diferentes
versões: Em formato pequeno ou grande para utilização em chão ou paredes, com ranhura
para construções redondas e sob a forma de elementos de design, p. ex., para soluções de prateleiras e nichos, para revestimento de ligações de tubos e instalações de paredes falsas no WC.
 100 % impermeável no sistema completo
 Sistemas de produtos com vedação pronta e diretamente passíveis
de serem revestidos
 Combinação perfeita de peso leve e elevada estabilidade
 Material termo isolante para redução de custos energéticos
 Proteção duradoura contra a humidade e bolores
 Instalação rápida e fácil – elevada segurança a longo prazo
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Indispensável
por baixo do mosaico
Estrutura dos sistemas para montagem
A funcionalidade e a segurança têm um papel decisivo em subestruturas. Precisamente por isso os aplicadores
confiam desde há décadas na qualidade única dos sistemas para montagem wedi, já vedados e passíveis de
serem diretamente revestidos. O material de base do painel de construção wedi é termo isolante, leve e estável,
bem como 100% impermeável no. sistema completo. Para uma elevada segurança do sistema e com garantia
do fabricante.

Fita de reforço wedi Tools
para o reforço fácil de juntas

Elemento de parede
wedi Sanwell parede divisória
individual, estável com
solução de nicho

Painéis wedi
revestimento impermeável
de superfícies adjacentes

wedi 610
Agente adesivo e vedante
para a colagem impermeável
de juntas
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Sistema de nivelamento para
revestimentos das paredes antigas

1

O painel wedi, nas espessuras de 4 ou 6 mm, deixa-se aplicar de
forma nivelada com azulejos antigos, criando uma superfície limpa
2

e uniforme que pode ser novamente revestida.

4

Produtos utilizados
1 wedi 320  Cola de mosaicos para a colagem em
	

toda a superfície do painel na subcamada

3

2
	Painel
wedi  Espessura 4 – 6 mm, para montagem

de soluções de parede
3
	wedi
610  Agente adesivo e vedante para

a colagem impermeável de juntas
4 Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas
	

Solução de transição para
paredes de gesso
1
2

O painel de construção wedi na espessura de 12,5 mm, une de
forma nivelada, à medida dos painéis de gesso cartonado, e cria
uma continuação prática e com garantias de vedação nas áreas
húmidas da casa de banho.

3

Produtos utilizados
wedi  Espessura 12,5 mm, para montagem de
	Painel
1
soluções de parede numa construção de suporte
	
2 Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas
	wedi
610  Agente adesivo e vedante para a colagem
3

4

impermeável de juntas, assim como para a montagem
do painel em suportes

5

	
4 Conjunto vedante wedi Fundo  especialmente concebido
para a vedação de elementos de duche Fundo para
ligação a superfícies adjacentes
	Fundo
Primo  Elemento de duche, aqui com
5
drenagem pontual centralizada
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Sistema de nivelamento para
paredes irregulares
O painel de construção wedi na espessura de 20 mm, em combinação com as buchas de metal wedi Tools, transforma superfícies
antigas, sem grande capacidade de suporte, numa superfície sustentada e plana – de forma simples, rápida e económica.
Produtos utilizados
1
	wedi
360  Argamassa de densidade média para colocação

de painéis sobre Batzen

1

2
wedi  Espessura 20 mm, para montagem de
	Painel

soluções de parede sobre subcamadas irregulares

3

3 Cavilhas de metal wedi Tools  para colocação de painéis
	

2

nas paredes
4 Fita vedante wedi Tools  para vedação segura de juntas de
	

cantos, de ligação e de topo, assim como orifícios

4

5 wedi 520  Pasta de vedação flexível para impermeabilizar
	

os detalhes de vedação

5

Sistema de design para
elementos redondos
2

O painel wedi Construct oferece inúmeras possibilidades na cria-

1

4

ção de formas individuais. Independentemente de se tratar de raios
estreitos ou de soluções semicirculares, os cortes longitudinais e
transversais, tornam isso possível.

1

Produtos utilizados
1
	Painel
wedi  para a construção de soluções de

3

lavatórios à medida
2
	wedi
610  Agente adesivo e vedante para a colagem

5

impermeável de juntas
3
	wedi
Construct  Painel flexível para

criação individual
4 Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas
	
5 wedi Subliner Dry & Flex  Membrana de impermeabilização
	

e isolamento resistente a fissuras
	wedi 520  Pasta de vedação flexível para impermeabilizar
os detalhes de vedação
	Fita vedante wedi Tools  para vedação segura de juntas de
cantos, de ligação e de topo, assim como orifícios
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Painel de construção wedi
O painel de construção wedi é a base de todas as soluções de sistemas wedi. É 100% impermeável, extremamente estável e está disponível em diferentes formatos e espessuras. Sem qualquer perda de garantia ou função,
podem ser cortados nos formatos desejados, e oferecem assim isolamento térmico e impermeabilidade num só.
A sua versatilidade é única. Quer se tratem de casas de banho completas, lavatórios individuais ou peças por
medida – com o painel wedi as ideias ganham forma.

Vantagens no processamento
poupam tempo e dinheiro

100 % impermeável
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Painéis wedi XL e XXL
Os painéis wedi de grande formato distinguem-se
especialmente pela sua largura extraordinária de até
1,20 m. Dessa forma não são apenas idealmente
utilizáveis como paredes individuais, mas também
reduzem o número de juntas e simplificam significativamente a montagem. Os painéis wedi XL e XXL
combinam todas as vantagens do painel wedi clássico, sendo particularmente leves e fáceis de manu-

Solução de

sear, apesar das suas grandes dimensões.

parede individual
estável

Painel wedi Vapor 85

Painel wedi Vapor

O wedi Vapor 85 é um painel com propriedades

O wedi Vapor é um painel que pode ser aplicado

construtivas de retardamento de vapor, bem como

como retardante de vapor em presença de requisitos

sistema de vedação de placas certificado. Graças ao

muito exigentes. Graças ao seu elevado Valor Sd de

seu elevado Valor Sd de 92 m, adequa-se de forma

283 m, adequa-se de forma ideal para utilizações ex-

ideal para utilizações em salas húmidas com elevada

tremamente exigentes em espaços com permanente

humidade do ar, para proteção da estrutura, p. ex.,

e elevada humidade do ar, para proteção da cons-

para duches a vapor, áreas Spa & Wellness, etc.

trução, p. ex., em piscinas públicas e banhos turcos.

Valor Sd: 283 m
Valor Sd: 92 m
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Painel wedi Construct

Painel wedi PreLine

O painel wedi Construct oferece inúmeras possibili-

O wedi Preline é um elemento de painel comple-

dades na criação de formas individuais. Independen-

tamente prefabricado entalhes incorporados de

temente de se tratar de raios estreitos ou de soluções

fábrica, para a instalação fácil de um sistema de

semicirculares, o painel Construct permite espaço de

aquecimento a água quente. As fortes propriedades

manobra para todas as ideias graças aos cortes lon-

de isolamento do material refletem o calor de volta

gitudinais e transversais.

para a sala, garantindo uma distribuição equilibrada

®

do calor.
Passível de
adaptação individual

Padrão de progressão perfeito,
Distância de colocação: 150 mm

wedi Mensolo

wedi Bathboard

Elemento angular em L / U

Painel de banheira

Os práticos elementos angulares Mensolo, com

Com uma espessura de 20 mm, o painel de banhei-ra

forma em L e U têm uma variedade de aplicações,

pré-fabricado wedi Bathboard é aplicável em prati-

como p. ex., revestimentos de tubagens ou soluções

camente todos os formatos de banheira. Durante

de prateleiras. A criação de superfícies de acaba-

a instalação, graças aos pés ajustáveis em altura, é

mento pode ocorrer opcionalmente com a aplicação

possível equilibrar de forma segura desní-veis de até

da solução wedi Top Wall, um cerâmico ou um re-

10 cm durante a instalação.

®

®

boco com pintura adequada.
Montagem rápida
Bem-sucedido há
mais de 35 anos

Aplicação flexível
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wedi I-Board e wedi I-Board Plus - Painel para paredes falsas em WC
®

®

O wedi I-Board e o wedi I-Board Plus são elementos de design pré-fabricados para instalação em paredes falsas
para sanitas suspensas. Com uma largura de 120 mm, os painéis são fácil e rapidamente adaptáveis a praticamente todas as necessidades individuais e extremamente estáveis e resistentes, apesar do seu peso reduzido. O
wedi I-Board Plus pode ser rebocado (espessura da camada de reboco ≥ 3 mm) ou revestido (a partir de 2 × 2 cm),
graças ao reforço de fábrica integrado no painel.

Montagem
rápida e fácil

wedi I-Board Plus:
Especialmente para
reboco e azulejos
em mosaico
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Nichos wedi Sanwell

Elemento de parede wedi Sanwell

Os nichos wedi Sanwell proporcionam a criação de

O estável elemento de parede com nicho integrado

espaços de armazenamento adicionais no duche e

é especialmente adequado para utilização como

na casa de banho. Disponibilizam espaço extra para

parede divisória de duche, é extremamente fácil de

uma multiplicidade de utensílios de duche ou ideias

instalar e pode ser revestido de seguida. Ao mesmo

de decoração pessoais. Além disso, estão disponíveis

tempo que, tanto a dimensão total como o formato

em diversos formatos e são compatíveis com as solu-

do nicho do elemento de parede wedi Sanwell, são

ções de sistema wedi.

passíveis de adaptação.

®

®

Diferentes

Com nicho

tamanhos

integrado,
ajustável

Ideal como
parede divisória
de duche

Fácil integração em
soluções de
parede wedi

Duches Design Fundo
Os extravagantes elementos de parede redondos ou em forma de caracol são especialmente adequados como
duche individual em espaços amplos. São perfeitamente combináveis com os elementos de duche apropriados
e opcionalmente disponíveis com ou sem canais de alimentação.

Design
extraordinário
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Vista geral de produtos
Painel wedi
1.250 × 600 × 4 mm

2.500 × 600 × 30 mm

2.600 × 600 × 10 mm

1.250 × 600 × 6 mm

2.500 × 600 × 40 mm

2.600 × 600 × 20 mm

1.250 × 600 × 10 mm

2.500 × 600 × 50 mm

2.600 × 600 × 30 mm

2.500 × 600 × 60 mm

2.600 × 600 × 40 mm

2.500 × 600 × 80 mm

2.600 × 600 × 50 mm

2.500 × 600 × 4 mm
2.500 × 600 × 6 mm

2.500 × 600 × 100 mm

2.500 × 600 × 10 mm

2.500 × 625 × 12,5 mm

2.500 × 600 × 12,5 mm
2.500 × 600 × 20 mm

Painel wedi XL

Painel wedi XXL
2.500 × 900 × 12,5 mm

2.500 × 1.200 × 10 mm

2.500 × 900 × 20 mm

2.500 × 1.200 × 20 mm

2.500 × 900 × 30 mm

2.500 × 1.200 × 30 mm

2.500 × 900 × 50 mm

2.500 × 1.200 × 50 mm
2.600 × 1.200 × 10 mm
2.600 × 1.200 × 12,5 mm
2.600 × 1.200 × 20 mm

Painel wedi Vapor 85

Painel wedi Vapor
2.500 × 600 × 12,5 mm

2.500 × 600 × 14 mm

2.500 × 600 × 20 mm

2.500 × 600 × 21,5 mm

2.500 × 900 × 12,5 mm

2.500 × 600 × 51,5 mm

2.500 × 900 × 20 mm

Painel wedi Construct®
longitudinal

transversal

2.500 × 600 × 20 mm

2.500 × 600 × 20 mm

2.500 × 600 × 30 mm

2.500 × 600 × 30 mm

2.500 × 600 × 50 mm

2.500 × 600 × 50 mm

Painel wedi PreLine
1.240 × 600 × 30 mm
1.240 × 600 × 40 mm
1.240 × 600 × 50 mm
1.240 × 600 × 60 mm
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Elemento angular em L/U wedi Mensolo
Elemento angular em U

Elemento angular em L
2.500 × 150 × 150 mm

2.600 × 150 × 150 mm

2.600 × 200 × 200 mm

2.500 × 200 × 200 mm

2.600 × 200 × 200 mm

2.600 × 300 × 150 mm

2.500 × 200 × 400 mm

2.600 × 200 × 400 mm

2.500 × 300 × 300 mm

2.600 × 300 × 300 mm

Banheiras e revestimento de bases de duche wedi Bathboard
Revestimento de

Revestimento de banheira
Peça longitudinal

Peça de topo

bases de duche

1.800 × 600 × 20 mm

770 × 600 × 20 mm

900 × 200 × 20 mm
900 × 300 × 20 mm

2.100 × 600 × 20 mm

Revestimento para paredes falsas de WC wedi I-Board

Revestimento para paredes falsas de WC wedi I-Board Plus
1.200 × 1.245 × 20 mm

1.200 × 1.245 × 20 mm

Nichos wedi Sanwell

Elemento de parede wedi Sanwell
Nicho 20/40

XL, com nicho 60/30

454 × 654 × 112,5 mm

2.500 ×

900 × 100 mm

454 × 654 × 82,5 mm
XXL, com nicho 60/30
Nicho 30/60

2.500 × 1.200 × 100 mm

554 × 854 × 112,5 mm
554 × 854 × 82,5 mm

Fundo Trollo

Fundo Nautilo
Elemento de parede

Elemento de parede

1.100 × 2.015 mm

1.850 × 1.475 × 2.015 mm

Elemento de suporte

Elemento de suporte

da parede

da parede

1.100 × 500 mm

1.850 × 1.475 × 500 mm

Fundo Trollo libero

Fundo Nautilo libero

Elemento de parede

Elemento de parede

1.154 × 1.100 × 2.015 mm

1.850 × 1.475 × 2.015 mm

Elemento de suporte

Elemento de suporte

da parede

da parede

1.154 × 1.100 × 500 mm

1.850 × 1.529 × 500 mm
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05
Sistema de
acessórios wedi
Para uma vedação simples, confiável e segura
Rápido, de elevada qualidade e garantidamente seguro – a vasta gama de acessórios da wedi
oferece os componentes certificados do sistema de vedação wedi, bem como práticos auxiliares de colagem e instalação. Desde o agente adesivo e vedante Wedi 610, que dispensa
apresentações, até folhas e cantos de vedação, passando pelo abrangente conjunto vedante
wedi Fundo para todas as conexões e juntas de duche.
 Todos os produtos a partir de uma única fonte
 Perfeitamente adaptados entre si
 Fácil e rápido de manusear
 Para um resultado certo– seguro e certificado
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Técnica de elevada
qualidade
Estrutura do sistema - acessórios
O abrangente sistema de acessórios wedi, com todos os componentes necessários para impermeabilização,
colagem e montagem, completam a gama. Todos os produtos a partir de uma única fonte e perfeitamente
adaptados entre si. Para uma instalação rápida e fácil, além de confiabilidade de longo prazo com aprovação e
garantia do fabricante.

Conjunto vedante wedi Fundo
para vedação de elementos de
duche wedi Fundo

wedi 520
Pasta de vedação flexível
para vedar de forma
segura os detalhes de
vedação

wedi 610
Agente adesivo e vedante
para a união de juntas
resistente à água

Fita vedante wedi Tools
para vedação segura de juntas
de cantos, de ligação e de topo

wedi 320 Cola de mosaicos,
aplicação universal

Fita de isolamento de perímetros wedi
Tools para prevenir a propagação de som

wedi Nonstep ProS
por baixo do enchimento de composto de cimento para redução
dos ruídos de impacto da água
e de passo
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A vedação
no sistema wedi –
tudo a partir de
uma única fonte
A solução adequada para cada necessidade
Nas construções novas e na renovação de casas de banho, um dos temas mais críticos é a vedação, sobretudo
porque aqui se conjugam diferentes áreas da construção. Por isso a wedi desenvolveu o seu próprio conceito de
vedação. Os detalhes de vedação incluem rebordos de juntas na parede e chão, transições para a área de duche,
orifícios de todo o tipo, tal como juntas de dilatação e contração. A wedi disponibiliza o sistema de vedação
adequado para cada finalidade. Adaptados de forma perfeita entre si, de realização fácil e rápida, assim como
extremamente seguros e duráveis.

4

1

2

5

3
5

Qualidade
com até
20 anos de
garantia!
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Tipos de vedação de superfícies
N.º

Área

Exposição à água
(em conformidade
com DIN 18534-1)

Tipo de vedação

Sistemas de vedação
recomendados

1

Paredes em duches

moderada (W1-I)

painéis de vedação

Painéis wedi

painéis de vedação

wedi Vapor 85

vedação líquida

wedi 520 Pasta de vedação flexível

membranas de vedação

wedi Subliner Dry

membranas de vedação

wedi Subliner Dry & Flex

2

Parede divisória de duche

moderada (W1-I)

painéis de vedação

Painel wedi, parede divisória a partir de 50 mm

3

Duches ao nível do
pavimento

elevada (W2-I)

painéis de vedação como
elemento do chão de duche
com dreno

Elementos de duche wedi Fundo

4

Paredes
sobre banheiras

moderada (W1-I)

painéis de vedação

Painéis wedi

painéis de vedação

wedi Vapor 85

vedação líquida

wedi 520 Pasta de vedação flexível

membranas de vedação

wedi Subliner Dry

membranas de vedação

wedi Subliner Dry & Flex

painéis de vedação

Painéis wedi

vedação líquida

wedi 520 Pasta de vedação flexível

membranas de vedação

wedi Subliner Dry

membranas de vedação

wedi Subliner Dry & Flex

painéis de vedação

Painéis wedi

vedação líquida

wedi 520 Pasta de vedação flexível

membranas de vedação

wedi Subliner Dry

membranas de vedação

wedi Subliner Dry & Flex

5

Superfícies de piso em espaços sem elevada exposição à
água da área de duche

Superfícies de piso em espaços com duches ao nível do
pavimento

moderada (W1-I)

elevada (W2-I)

Respeitar as normas nacionais, fichas de dados e diretivas

Componentes dos sistemas de vedação wedi
Sistema de vedação wedi

Componentes de sistema

Painéis wedi

wedi 610 Agente adesivo e vedante
wedi 520 Pasta de vedação flexível
wedi 320 Cola de mosaicos universal
Fita vedante, cantos vedantes e mangas de vedação wedi Tools

wedi Vapor 85

wedi 620 Vedante
wedi 320 Cola de mosaicos universal
Fita vedante, cantos vedantes e mangas de vedação wedi Tools

Elementos de duche wedi Fundo

wedi 610 Agente adesivo e vedante
wedi 520 Pasta de vedação flexível
wedi 320 Cola de mosaicos universal
Fita vedante, cantos vedantes e mangas de vedação wedi Tools
Conjunto de vedação wedi Fundo (inclui: wedi 520 pasta de vedação flexível, fita vedante wedi Tools,
cantos vedantes wedi Tools; adaptado à instalação de um elemento de duche wedi Fundo)

wedi 520 Pasta de vedação flexível

wedi 320 Cola de mosaicos universal
Fita vedante, cantos vedantes e mangas de vedação wedi Tools

wedi Subliner Dry folha de vedação

wedi 620 Vedante

wedi Subliner Dry & Flex
membrana de isolamento

wedi 520 Pasta de vedação flexível
wedi 320 Cola de mosaicos universal
Fita vedante, cantos vedantes e mangas de vedação wedi Tools

Acessórios

Fita de vedação butílica para banheira wedi Tools
Fita de proteção contra corte wedi Tools
conjunto vedante de parede wedi Tools (inclui: folha de vedação wedi Subliner Dry,
fita vedante wedi Tools, mangas de vedação, pasta de vedação wedi 520 Flexible)
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wedi 320 Cola de mosaicos

wedi 360 Argamassa de
densidade média flexível

A argamassa de camada fina de aplicação universal wedi 320, com base em agente aglutinante hi-

Argamassa de densidade média, misturada com

dráulico, é idealmente adequado para a colocação e

plástico, hidráulica e de fixação rápida para painéis

aplicação de painéis wedi, bem como mosaicos de

wedi, bem como revestimentos de paredes e pavi-

parede e chão.

mentos. A espessura da argamassa tem entre 5 a
20 mm.

Especialmente
adequado
para interior

À prova de água
e de aplicação
universal

wedi 610 Agente adesivo e vedante

wedi 620 Cola e vedante

Como agente adesivo e vedante de um componente

O wedi 620 pode ser utilizado para ligar de forma

de aplicação diversificada, o wedi 610 adequa-se

impermeável fitas vedantes wedi Tools, cantos ve-

especialmente para a união de juntas resistente à

dantes e mangas. de vedação. Além disso, é utili-

água, segura e simples, entre painéis wedi, numa

zado para vedação do wedi Vapor 85 com retardante

única etapa de trabalho. A combinação painel wedi

de vapor tipo membrana, aplicado de fábrica, bem

e wedi 610 tem uma autorização ETA e um certi-

como das zonas de juntas das membranas de imper-

ficado geral de inspeção para áreas com elevadas

meabilização e isolamento do wedi Subliner Dry e do

exigências.

wedi Subliner Dry & Flex.

®

Isento de solventes,

Indispensável em

silicone e PCP

combinação com
wedi Vapor 85
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wedi 520 Pasta de vedação

wedi Fundo conjunto vedante

A pasta de vedação flexível de dois componentes

O conjunto vedante wedi Fundo é composto pelos

wedi 520 é resistente a fissuras e garante uma

produtos wedi 520 pasta de vedação, fita vedante

elevada segurança em caso de fissuras posteriores

wedi Tools e cantos vedantes wedi Tools, sendo es-

ocorrentes na subcamada. Ideal para vedação de de-

pecialmente adequado para ligação impermeável de

talhes de vedação em todos os sistemas de vedação

elementos de duche wedi Fundo a outros materiais

wedi.

estranhos ao sistema, como p. ex., betonilha ou

®

gesso cartonado, bem como sistemas de vedação
wedi adjacentes.

Especialmente para
elementos de duche
wedi Fundo
Ligante
hidráulico
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wedi Tools conjunto

Fita vedante e cantos

vedante de parede

vedantes wedi Tools

O conjunto vedante de paredes wedi Tools oferece

A fita vedante e os cantos de vedação wedi Tools

todos os componentes para a vedação segura e

adequam-se para vedar de forma segura juntas de

permanente das paredes na área de duche. Inclui a

cantos, de ligação e de topo. São compostos por um

membrana de impermeabilização resistente a fissu-

velo em polipropileno revestido a TPE (elastómero

ras wedi Subliner Dry, a fita vedante wedi Tools para

termoplástico) e têm muito boas propriedades de

a vedação de juntas flexível, as mangas de vedação

aderência.

®

®

wedi Tools, bem como a pasta de vedação flexível de
dois componentes wedi 520.

Para juntas de cantos,
de ligação e de topo
Um conjunto
que tem tudo

Vedante para

Fita de proteção contra

inclinações wedi Tools

corte wedi Tools

Os cantos vedantes tridimensionais feitos em TPE re-

A fita de proteção contra corte wedi Tools é utili-

vestido com polipropileno são ideais para a vedação

zada especialmente nas conexões parede/ parede

dos rebordos de juntas na parede e chão, tendo em

e parede/ chão, bem como em juntas de dilação e

conta as diversas situações de inclinação dos ele-

contração no piso. O robusto material impede a da-

mentos de duche Fundo Riolito und Riolito Neo.

nificação da vedação ao cortar os vedantes elásticos.

®

®

Com uma espessura de apenas 0,90 mm, integra-se
perfeitamente em cada um dos sistemas de vedação
wedi.

Detalhes de vedação
para a drenagem linear
Perfeito para utilização com
fitas vedantes wedi Tools
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Mangas de vedação wedi Tools

Fita de vedação butílica

®

para banheira wedi Tools

®

As mangas de vedação dilatáveis e revestidas a velo
wedi adequam-se à vedação de tubagens debaixo

A fita de vedação laminada para banheira wedi Tools

de revestimentos cerâmicos em espaços de duche

é composta por uma lã em polipropileno revestida

e húmidos. Disponíveis para os diâmetros de tubo

de TPE com tira de butilo aplicada. Tem boas proprie-

10 – 24 mm, 35 – 50 mm, 50 – 75 mm e 90 – 125

dades de aderência e adequa-se à vedação segura

mm, oferecem uma solução de vedação segura para

de banheiras e bases de duche em aço esmaltado,

execuções de diferentes dimensões. A wedi oferece

acrílico ou materiais idênticos. Opcionalmente está

ainda uma outra manga de vedação, para vedar dre-

disponível no conjunto com a tira de isolamento

nos de chão separados, de forma compatível.

autocolante, que cria uma compensação de tensão
entre a banheira e a parede adjacente.

Diferentes
Fita em

tamanhos

polipropileno
revestido a TPE
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wedi Subliner Dry & Flex
®

Membrana de vedação e isolamento flexível, resistente a fissuras – wedi Subliner Dry & Flex é composta por
uma película de polietileno altamente resistente a ruturas e adequa-se para medidas vedantes rápidas em obras
com datas limite, em conjunto com mosaicos cerâmicos e painéis, bem como revestimentos de pedra natural
para paredes. A membrana especial provoca uma compensação de tensão melhorada em caso de mudanças de
temperatura abruptas. Testada e certificada para as áreas de aplicação de A a C (conforme DIN 18534, W2-I).

2 em 1: Impermeabilização
e isolamento
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wedi Subliner Dry
®

Wedi Subliner Dry é uma membrana de impermeabilização de camada fina, resistente a fissuras em película de
polietileno altamente resistente a ruturas, que devido à sua laminação especial de ambos os lados, oferece uma
ótima ancoragem aos materiais de acabamento (cerâmicos, pedra, etc). Pode ser perfeitamente combinado com
os componentes de sistema wedi, p. ex.. fita de vedação wedi Tools e wedi 520. Testada e certificada para as
áreas de aplicação de A a C (conforme DIN 18534, W2-I).

Impermeável e
resistente a fissuras

wedi Subliner Flex

Fita de reforço wedi Tools

A membrana de isolamento resistente a fissuras

A fita de reforço opcionalmente autocolante wedi

wedi Subliner Flex para superfícies de parede e piso

Tools é especialmente adequada para a fixação ou

no interior é composta por uma armação de tecido

colagem de rebordos de juntas de painéis.

®

®

estável, que dado o revestimento laminado especial
de ambos os lados, proporciona uma ótima fixação
para a colocação de mosaicos.

Para aplicações em

Especialmente

parede e Chão

para a fixação de
rebordos de juntas
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wedi Nonstep ProS
®

wedi Nonstep ProS é uma lâmina de insonorização de alta qualidade, que é aplicado por baixo dos elementos
de duche wedi Fundo e que reduz significativamente o ruído do impacto da água e o ruído de passo. Com uma
espessura de apenas 9 mm, altera apenas ligeiramente a altura de montagem, pelo que o Nonstep ProS não só
cumpre os requisitos mínimos (DIN 4109), como foi testado no sistema wedi com êxito quanto ao cumprimento
dos requisitos crescentes relativamente à insonorização (VDI 4100). A lâmina é resistente à humidade e ao apodrecimento, impede a formação de bolores e é reciclável.

Maleável e dobrável, tapa
muito facilmente desníveis
no chão

wedi Nonstep Plan

wedi Nonstep Plus

O isolamento acústico de ruído de passo wedi Nons-

O isolamento acústico de ruído de passo wedi Nons-

tep Plan é um tapete de granulado de borracha de

tep Plus consiste num painel de construção wedi de

camada fina com um revestimento flexível e mineral

6 mm, colada de fábrica a um tapete de borracha de

que é utilizado para o desacoplamento sob reves-

5 mm, criando uma ligação de costura de degrau.

timentos de pavimentos cerâmicos, laminados ou

A placa de isolamento acústico de ruído de passo

parquet pré-fabricado.

é utilizada como desacoplamento sob revestimen-

®

®

tos cerâmicos de pavimentos, laminados ou parquet
pré-fabricado.

Melhoria do ruído de pas-

Melhoria do ruído de passos

sos sob mosaicos: 14 db

sob mosaicos: 16 db
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Fita de isolamento de perímetros wedi Tools

®

A fita de isolamento de perímetros wedi Tools impede a propagação de som entre o elemento de duche wedi
Fundo e a área adjacente (parede, betonilha, etc.) e é, por isso, uma adição indispensável ao tapete de insonorização wedi Nonstep ProS.

Comprimento: 25 m
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Vista geral de produtos
wedi 320

wedi 360
Cola de mosaicos

Argamassa de densidade

universal

média flexível

Saco de 25 kg

Saco de 25 kg

wedi 610

wedi 620
Agente adesivo e

Agente vedante

vedante

Cartucho de 290 ml

Cartucho de 310 ml
Saco tubular de 600 ml

wedi 520

Conjunto vedante wedi Fundo
Pasta de vedação flexível

2,4 kg componente pó

20 kg componente pó

1,2 kg componente líquido

10 kg componente líquido

Fita vedante wedi Tools
Cantos vedantes interior
wedi Tools

Conjunto vedante de parede wedi Tools

Fita vedante wedi Tools
10 × 120 mm × 1 mm

wedi Subliner Dry
Fita vedante wedi Tools

50 m × 120 mm × 1 mm

Manga de vedação wedi Tools

50 m × 100 mm × 1 mm

wedi 520
Pasta de vedação flexível

Cantos vedantes wedi Tools

Instalação em canto para vedação de inclinação wedi Tools
interior

para Fundo Riolito

120 × 120 × 60 mm

226 × 110 × 66,75 mm
276 × 110 × 75,75 mm

exterior
167 × 167 × 60 mm
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Vedação de inclinação wedi Tools, parede/chão

Vedação de inclinação wedi Tools

para Fundo Riolito

para Fundo Riolito Neo,

226 × 100 × 65 mm

Plano Linea

276 × 110 × 75 mm

160 × 100 × 65 mm
160 × 100 × 75 mm

Fita de proteção contra corte wedi Tools
10 m × 35 mm × 0,9 mm

Mangas de vedação wedi Tools
Manga de vedação

Manga de vedação
130 × 130 × 1 mm

200 × 200 × 1 mm

para chão

Diâmetro de tubo 10-24 mm

Diâmetro de tubo 50-75 mm

370 × 370 mm

150 × 150 × 1 mm

250 × 250 × 1 mm

Diâmetro de tubo 35-50 mm

Diâmetro de tubo 90-125 mm

Fita de vedação butílica para banheira wedi Tools

Fita de vedação butílica para banheira wedi Tools

+ autocolante

3.600 × 120 × 1 mm

Tira de isolamento
3.600 × 120 × 1 mm
3.600 × 120 × 1 mm

wedi Subliner Dry & Flex

wedi Subliner Dry
Membrana de

Membrana de

impermeabilização

impermeabilização

e isolamento

5 × 1 m × 0,5 mm

15 × 1 m × 0,8 mm

30 × 1 m × 0,5 mm

wedi Subliner Flex

Fita de reforço wedi Tools
Membrana de isolamento

25 m × 125 mm

30 × 1 m × 0,5 mm

50 m × 600 mm
autocolante
25 m × 125 mm
50 m × 600 mm
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Arruela isolante wedi Tools

Cavilhas de metal wedi Tools
Galvanizado

Galvanizado

35 mm

50 mm, 80 mm, 110 mm,
140 mm, 200 mm

Aço inoxidável
Aço inoxidável

35 mm

80 mm, 110 mm, 140 mm

conjunto de buchas para cavidades wedi Tools

Conjunto de fixação wedi Tools

Parafusos

100 × 100 × 8 mm

Ø 4,5 × 60 mm

400 × 50 × 15 mm

Buchas
Ø 6,0 × 35 mm

Conjunto de montagem wedi Top Wall

Tiras para rebordo wedi Tools
1.600 × 50 × 40 mm
1.800 × 60 × 40 mm
1.800 × 100 × 40 mm

wedi Nonstep ProS

wedi Nonstep Plan
900 × 900 × 9 mm
1.200 × 600 × 9 mm

1.196 × 590 × 6 mm

wedi Nonstep Plus

Fita de isolamento de perímetros wedi Tools
1.200 × 600 × 12 mm

25 m × 150 mm × 5 mm

Lã de proteção wedi Tools
25 × 1 m
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Todas as informações
técnicas online
www.wedi.eu
O mundo do sistema wedi inclui uma multiplicidade de elementos individuais que podem ser utilizados de forma
variável e são moduláveis e expansíveis. Para que possa planear sem erros, encontrará vários documentos técnicos em www.wedi.de/downloads que lhe dão uma visão geral dos respetivos formatos, dimensões e requisitos
técnicos, assim como as instruções e vídeos de montagem aplicáveis internacionalmente. Para poder tomar
sempre a decisão correta.
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06
Personalizável
& Construção
modelar
Competência de fabrico e projeto
a partir de uma única fonte
Aconselhamento de A a Z, desde o planeamento do projeto, passando pelo apoio técnico até
à organização logística e à fase de construção no local. Beneficie das numerosas vantagens
dos nossos sistemas de construção modular individuais e personalizados com tecnologia integrada de fábrica e um elevado grau de pré-fabricação, da perícia dos nossos especialistas
experientes e da nossa rede de parceiros internacionais:
 Sistema 100 % impermeável
 O material de base é simultaneamente leve e estável
 Fabrico à medida de elementos especiais
 Alto grau de pré-fabricação de componentes especiais complexos
 Integração de fábrica de elementos técnicos
 Montagem fácil, rápida e segura
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Construção
modular
Sistemas prontos a montar para criação e renovação
O método de construção modular com wedi cria possibilidades completamente novas para a conceção de casas
de banho individuais e quartos húmidos. Os módulos wedi, leves e ao mesmo tempo estáveis, permitem a realização de quase tudo, do chão a paredes, e até o teto pode ser realizado: Divisórias ou construções individuais, soluções prontas para a área de duche, móveis personalizados ou soluções completas para áreas de spa e bem-estar.
Os componentes modulares de fabrico individual são sempre testados, construções com capacidade de carga
e 100% impermeáveis - mais simples, mais rápidos e mais seguros do que qualquer método convencional de
construção convencional de “drywall”. Cada módulo é fabricado à medida. O grau de pré-fabrico pode ser selecionado livremente: Desde linhas de energia integradas de fábrica, linhas de água fria e quente a reforços de
suporte de carga, condutas de cabos ou condutas vazias até aos componentes e armaduras técnicas. Antes da
entrega, todos os produtos personalizados são montados em fábrica e verificados até ao mais pequeno detalhe.
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Elementos
individuais
Spa & Wellness
Piscinas & construções subaquáticas
A experiente equipa de projeto wedi, realiza piscinas, remoinhos e outros elementos subaquáticos, p. ex., construções de escadas e bancos, exatamente de acordo com as ideias e especificações desejadas. Devido à modelação completamente livre de todos os elementos, surgem incontáveis possibilidades de design.
Se desejar, podem ser incorporados entalhes e execuções disponíveis de fábrica, p. ex., para jatos de massagem
no local ou a tecnologia de iluminação desejada. Isto reduz o esforço de montagem e aumenta a qualidade da
execução.

Fabrico

Equipável com

individual

tecnologia LED

de fábrica
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wedi Construção de módulos & objetos

Banhos de vapor individuais
A wedi oferece uma vasta gama de possibilidades para criar o seu próprio banho de vapor. Desde a escolha da
geometria da cabina até ao design do teto, assentos confortáveis e mobiliário de casa de banho até ao equipamento técnico, cada detalhe pode ser planeado e realizado em função dos requisitos do cliente. Os elementos
de parede e de teto podem ser revestidos de fábrica, os recortes de cabos elétricos podem ser incorporados nos
módulos individuais ou a tecnologia de luz e som pode ser integrada. A instalação rápida é garantida graças à
precisão de ajuste e a leveza dos materiais da wedi.

Equipamento pode ser
escolhido livremente
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Valor acrescentado real para a máxima segurança
A wedi responde às elevadas expectativas dos seus clientes com soluções que têm em conta
o sucesso económico, a razão ecológica e a responsabilidade social em igual medida.
Nas páginas seguintes terá uma visão compacta dos nossos serviços e das vantagens que eles
lhe oferecem com a nossa cooperação diária:
 Garantia de qualidade wedi
 Compromissos de garantia alargada para fabricantes certificados
 Segurança através de diversos certificados de teste
 Responsabilidade para com as pessoas e o ambiente

103

Verdadeira garantia em vez de
apenas garantia
A garantia de qualidade wedi
Com as garantias alargadas sobre produtos e sistemas, a wedi estabelece novos padrões em termos de liderança
de qualidade. Porque a wedi não só oferece a garantia legalmente prescrita, mas também um compromisso de
desempenho voluntário e adicional sob a forma das garantias alargadas. Para cada cliente wedi, a promessa
única de garantia é registada por carta e selo.

10 anos de garantia
em toda a gama da lista
de preços da wedi
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Damos
segurança
wedi GmbH

A marcação CE dos produ-

As soluções de sistemas

Os produtos wedi acessíveis

O sistema holístico de ges-

tos wedi é comprovativa

modulares da wedi possuem

foram testados, avaliados e

tão ambiental wedi é cer-

da utilização segura e cer-

4 várias autorizações de

certificados pela DIN CERTCO

tificado pelo organismo de

tificada dos mesmos como

construção e certificados de

Gesellschaft für Konformitä-

certificação independente

sistema de vedação para

controlo.

tsbewertung mbH em termos

GUTcert: certificado se-

de conformidade.

gundo a norma ISO 14001

salas húmidas.

em 2019.

-

00/3675
14/5126

Os sistemas da wedi recebe-

Os sistemas de produtos

Os sistemas de produtos

Os produtos e sistemas wedi

ram a classificação francesa

da wedi foram testados

wedi cumprem as normas e

são testados pelo instituto

VOC. A classificação A+

tecnicamente e premiados

as diretrizes de construção

de testes dos EUA ICC-ES

representa sistemas de pro-

em França pelo Centre

válidas na Inglaterra, País

quanto à conformidade

dutos com baixos níveis de

Scientifique et Technique

de Gales, Irlanda do Norte

com as normas nacionais e

emissões e não prejudiciais

du Bâtiment (CSTB), um

e Escócia.

os requisitos do código de

para a saúde humana.

instituto técnico-científico

construção e certificados

que lida com questões de

para o mercado dos EUA.

qualidade e segurança na
construção.

O selo de teste MK qualifica

O selo de ensaio norueguês,

A gestão da qualidade wedi

Os sistemas para montagem

os produtos wedi para utiliza-

que corresponde aos requi-

e a elevada qualidade do

wedi foram galardoados

ção na Dinamarca, de acordo

sitos europeus, certifica a

produto são distinguidas

com a classificação líder

com as diretivas, normas e

elevada qualidade técnica dos

pelo selo de teste Finlandês

finlandesa em matéria de

padrões específicos do país.

sistemas de produtos wedi.

eurofins.

emissões. M1 representa a
mais alta qualidade.
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Responsabilidade
para com as pessoas e o ambiente
Sistema de gestão ambiental certificado
de acordo com a norma ISO 14001
A responsabilidade pelo ambiente é vivida ativamente na wedi. Desde a aquisição de matérias-primas através do
desenvolvimento e produção até à venda e logística independente da wedi - a wedi está empenhada em cumprir todos os regulamentos ambientais relevantes e em melhorar continuamente todos os processos no que diz
respeito à sustentabilidade e conservação de recursos. A coordenação e o cumprimento das diretivas rigorosas
são levados a cabo através do sistema de gestão ambiental a nível da empresa.
O desempenho do sistema holístico de gestão ambiental wedi é certificado pelo organismo de certificação independente GUTcert: a wedi foi certificada de acordo com a norma de proteção ambiental internacionalmente
reconhecida ISO 14001. O cumprimento das normas não só é verificado anualmente, como também é continuamente controlado e monitorizado pelos representantes apropriados na empresa. Os produtos e processos na
wedi destinam-se assim também a apoiar clientes, parceiros e fornecedores na utilização sustentável de recursos
energéticos e ambientais.
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wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Germany

Telefone

Telephone + 49 25 72 156-0
Fax
+ 49 25 72 156-133

+351 289 391 000

geral@wedi.pt
www.wedi.pt

info@wedi.de
www.wedi.eu

AWBABB V1 Reservado o direito a alterações técnicas. Figuras idênticas.
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