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Segurança máxima com o manuseamento mais simples
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Duches ao nível do chão da série
Fundo da wedi em várias formas e
tamanhos, assim como diferentes
tecnologias de drenagem

02

Opções de expansão inovadoras
como ,por ex., o dreno de parede
ótico Fundo Discreto combinado
com superfícies de sentar e espaços de armazenamento ou parede
dupla

03

Construções de prateleiras e nichos
de todos os tipos – desde elementos
pré-fabricados modulares a construções personalizadas com o painel wedi

04

Soluções de paredes divisórias estáveis nas diferentes variantes de
versão, por ex., como parede de
duche, parede divisória ou proteção contra vista

05

Móveis de casa de banho soﬁsticado da série de design wedi
Sanbath como elementos préfabricados para lavatórios,
banheiras, duches, etc.
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Falz

08

Aplicações de chão estáveis e otimizadas para renovações com
os painéis wedi, por ex. também
como solução para plataformas

07

Soluções de lavatórios individuais,
graças ao leque diversiﬁcado de
painéis wedi em praticamente
todas as formas de conceção

08

Componentes pré-fabricados de fábrica para revestimento de tubos e
de banheiras ou como instalações
de paredes falsas de casa de banho
como, por ex., wedi I-Board

09

Espreguiçadeiras e bancos criativos
de inúmeras e diferentes formas e
versões da série de design e bemestar wedi Sanoasa

10

Ferramentas seguras de processamento para uma vedação, colagem, isolamento e isolamento
acústico de ruído de impacto –
com certiﬁcação abP e ETA

Falz
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Produtos

10

Tecnologia

Processamento de painéis
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Vantagens para os clientes

Marca premium wedi

4

Marca premium wedi

Marca premium wedi

84

Princípio de processamento Fundo
 Fundo Primo
 Fundo Integro

10

Vantagens para os clientes

 Fundo Plano
 Fundo Ligno

24

Casas de banho de sistema

06

Vantagens para os clientes

Índice

01

 Fundo Primo Easy Set

Casas de banho de sistema

 Fundo Plano Linea

 01 Com duche grande

 Fundo Riolito neo

 02 O banco no duche

 Fundo Riolito

 03 O impressionante espaço de armazenamento de duche

 Fundo Discreto

 04 O duche prático

02
03
04

 wedi Shower-Kits

 05 A cabina de duche completa

 Instruções de montagem e de instalação

05

 Perﬁl de acabamento e de inclinação

Princípio de processamento de painéis
 Painel wedi 4 e 6 mm
 Painel wedi 20 mm

114

 Painel wedi 12.5 mm

Tecnologia
 Vedações de superfícies e de juntas

 Painel wedi XL e XXL

 Alturas de montagem dos elementos de chão wedi Fundo

 wedi Mensolo

 Dados técnicos dos painéis wedi

 Painel wedi Construct

 Vedação e isolamento no sistema wedi

 wedi Moltoromo

 Insonorização

 wedi Bathboard
 Painel wedi Vapor
 Nichos

128

Processamento Fundo

 Dados técnicos dos elementos de chão/drenos wedi Fundo

 wedi I-Board

Vista geral de produtos

 Bancos wedi Sanoasa
Tecnologia

 Construção de painéis wedi

Produtos

56

Processamento de painéis

 Coberturas de calhas e grelhas

5
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Marca premium wedi
Vantagens para os clientes
Casas de banho de sistema

Construir, renovar
e desenvolver no
sistema modular

01
02

Há mais de 30 anos

03
04

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 artesanal, que pro-

05

objetivo tornou-se numa missão e até mesmo numa ﬁlosoﬁa que deﬁne o meu trabalho diário e o dos
meus colaboradores.

Graças ao estreito vínculo da nossa empresa com o setor artesanal 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

Processamento de painéis

porcionassem a todos os clientes wedi uma verdadeira mais-valia. No decurso dos últimos 33 anos, este

plano. As experiências que vivenciamos no nosso quotidiano e o feedback dos nossos clientes constituem
a base da evolução contínua dos nossos produtos, sistemas e serviços. Por isso, construir, renovar e desenvolver no sistema wedi modular, atualmente signiﬁca mais do que o célebre painel wedi. Representa soluções
completas para espaços húmidos rigorosos, assim como inúmeros 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

Processamento Fundo

garantida do sistema, assim como o processamento simples e eﬁciente estão, particularmente, em primeiro

Tecnologia

e bem-estar.

Stephan Wedi

Produtos

Gerente da wedi GmbH

7

02

03

04

05
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Marca premium wedi
Vantagens para os clientes
Casas de banho de sistema

Para os melhores
sistemas, apenas os
melhores materiais

01
02
Impermeável

02

03

Estável

Isolamento térmico

04

Sistema testado

O núcleo azul XPS é

Graças ao material

Todos os sistemas de

e certiﬁcado

100 % impermeável

embutido, a superfície

painéis são de isola-

Os certiﬁcados de ins-

e permanece plena-

em cimento forma

mento térmico,

peção ETA* e abP**

mente operacional,

uma base aderente

reduzem os gastos

são comprovativos de

mesmo em caso de

extremamente estável

energéticos e prote-

que os produtos wedi

danos.

e resistente.

gem contra a humi-

são sistemas de veda-

dade e o bolor de

ção testados para es-

forma sustentável.

paços húmidos. Para
máxima segurança
com um tempo de
instalação reduzido.

05

Baixos níveis

03
04
05
Processamento de painéis

01

de emissões
os requisitos do esquema AgBB (D) bem
como o regulamento
COV (compostos orgânicos voláteis) belga e
francês. A classiﬁcação

Processamento Fundo

Os produtos cumprem

A+ é atribuída a siste-

01

mas de produtos de

saúde humana.

* ETA = european technical approval (Aprovação Técnica Europeia)
** abP (certiﬁcado geral de inspeção) em associação com pavimentos
de lajedo e de cerâmica, mesmo em áreas sujeitas a grandes cargas
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Produtos

prejudiciais para a

Tecnologia

baixas emissões e não

As vantagens para o
cliente promotoras
do negócio, prático
e individual
Revendedor
 Produtos de qualidade segura do fabricante da marca wedi
 Sem reclamações ou pedidos de indemnização em caso de montagem qualiﬁcada
 Sistemas de produtos modulares completamente harmonizados com a abP e a ETA
 O processamento simples e seguro reduz as causas de erro para os seus clientes
 As etapas críticas e complexas de trabalho já se encontram integradas no sistema de produtos
 Aconselhamento proﬁssional e assistência técnica através da tecnologia de aplicação wedi
 As caraterísticas do sistema wedi modulares evitam medidas de vedação adicionais e morosas

Processador
 Sistemas de produtos avançados que economizam tempo e dinheiro
 Segurança total a 100% com garantia do fabricante, que disponibiliza a construção
de toda a área húmida a partir de uma única fonte
 A construção do sistema modular cria novas áreas de atividade e, consequentemente,
novas oportunidades comerciais
 Vantagens competitivas por meio de ideias inovadoras
 Bases ideais para trabalhos de cerâmica exigentes
 Assistência proﬁssional pela wedi – do aconselhamento especializado da equipa do
serviço externo, passando pelo serviço dos departamentos técnicos, tal como de marketing
e controlling (monitorização), até ao suporte técnico da tecnologia de aplicação

Construtores / planiﬁcadores
 Sistema de produtos seguros (abP/ETA/CE) para renovações em casas de banho e espaços húmidos
 Proteção sustentável contra a humidade e o bolor, particularmente, em áreas húmidas
 Redução dos gastos energéticos signiﬁcativa graças ao isolamento térmico integrado no sistema
 Inspiração e ideias para inúmeras possibilidades de conceção
 Suporte técnico através da tecnologia de aplicação wedi – competente, personalizado e rápido
10

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

01

02

03

04

05
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Casas de banho de sistema

Vantagens para os clientes

De modo a
garantir segurança
no seu sistema

A marcação CE dos produ-

Os sistemas wedi estão dis-

Os sistemas de produtos

As soluções de sistemas

tos wedi é comprovativa da

tinguidos com a classiﬁca-

wedi cumprem as normas e

modulares da wedi dispõem

utilização testada e apro-

ção COV francesa. A

as diretrizes de construção

de várias homologações de

vada dos mesmos como

classiﬁcação A+ representa

válidas na Inglaterra, País

construção e certiﬁcados

sistemas de vedação para

sistemas de produtos de bai-

de Gales, Irlanda do Norte

de controlo.

espaços húmidos.

xas emissões e não prejudi-

e Escócia.

ciais para a saúde humana.

O TÜV Rheinland conﬁrma e

Os produtos acessíveis da

Os sistemas de produtos da

A wedi aplica no fabrico dos

certiﬁca o excelente sistema

wedi foram testados, avalia-

wedi foram testados tecni-

seus produtos energia verde

de gestão de qualidade wedi

dos e certiﬁcados em matéria

camente e distinguidos na

certiﬁcada proveniente de

em conformidade com a

de conformidade pela em-

França pelo CSTB (Centre

energias renováveis.

norma DIN ISO 9001:2015.

presa de avaliação da confor-

Scientiﬁque et Technique

midade DIN CERTCO.

du Bâtiment).

Os sistemas para montagem

O selo de qualidade norue-

A gestão da qualidade wedi

O selo de qualidade em alve-

wedi foram distinguidos

guês, que respeita as normas

e a elevada qualidade dos

naria qualiﬁca os produtos

com a principal classiﬁcação

europeias, certiﬁca a elevada

produtos foram distinguidos

wedi para a aplicação na Di-

de emissões de CO2 ﬁnlan-

qualidade técnica dos sistemas

com o selo de qualidade

namarca de forma análoga às

desa. M1 signiﬁca, nesse

de produtos wedi.

ﬁnlandês da VTT.

as diretivas, normas e padrões

caso, qualidade superior.

especíﬁcos do país.
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Cada solução para sistemas wedi é acompanhada por um grande número de instruções de processamento ilustrativamente preparadas de forma digital e impressa. Com a ajuda de vídeos de processamento passo a passo autoexplicativos com áudio, de instruções de montagem internacionalmente aplicáveis e de documentação técnica

Casas de banho de sistema

detalhada, qualquer instalação torna-se numa questão segura.

Vantagens para os clientes

Instruções de montagem e vídeos autoexplicativos

01
02
03
04

Uma oferta abrangente de cursos de formação tecnológica e de prática nas próprias instalações da wedi pelo revendedor wedi ou no local de montagem, permite a utilização ideal dos sistemas wedi modulares. A tecnologia
de aplicação e o serviço externo oferecem assistência proﬁssional e suporte técnico relativamente aos produtos e

Produtos

Tecnologia

sistemas wedi, particularmente aos que os vão usar pela primeira vez.

Processamento Fundo

Cursos de formação tecnológica

Processamento de painéis

05

13
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Vantagens para os clientes
Casas de banho de sistema

01
02

10 anos de garantia de qualidade na gama completa de produtos

03

Com a extensão da garantia em todos os produtos e sistemas, a wedi estabelece novos padrões com respeito à

04

liderança da qualidade. Pode consultar todas as informações relevantes sobre as novas garantias e respetivas

05

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

condições de base em: www.wedi.eu
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Para se destacar
da concorrência
Pluralidade de designs na construção de sistemas modulares
A grande seleção de produtos individuais e de sistemas completos possibilita uma pluralidade de designs incomparável. Assim, os clientes wedi têm a oportunidade de expandir substancialmente o seu setor comercial. Da aplicação
de chãos ao revestimento de tetos, dos duches, passando pelos lavatórios e até às banheiras – a casa de banho
completa a partir de uma única fonte.

16

A combinação entre o trabalho especializado e os sis-

Tem alguma dúvida sobre os produtos wedi ou as

temas de produtos de elevada qualidade disponibiliza

suas aplicações? Não se preocupe! A equipa de tec-

uma qualidade de execução de primeira classe e se-

nologia de aplicação e os seu colaborador do serviço

gura e cria vantagens comerciais extraordinárias para

externo wedi estão sempre prontos a o ajudar e acon-

o cliente wedi face à concorrência.

selhar – e isso desde a primeira ideia, passando pelo
planeamento ideal e até ao resultado ﬁnal. Opcional:
A pedido, também no local de montagem.

Vantagens para os clientes

Tecnologia de aplicação

Casas de banho de sistema

Máxima qualidade de execução

01
02
03
04

Sistemas de produtos inovadores

Processamento de painéis

05

de construção que estão sempre atualizados em termos de design e de tecnologia. Especialmente os planiﬁcadores
e processadores tiram especial proveito, por exemplo, de duches ao nível do chão com alturas de montagem particularmente baixas, de tecnologias de drenagem integradas no sistema, de drenos de parede óticos, das drenagens
lineares montadas em paredes ou das múltiplas grelhas de design.

Processamento Fundo

Na wedi, as inovações são essenciais para o desenvolvimento de soluções mais inteligentes para problemas comuns

por ex. drenagem linear

Tecnologia

montada na parede

por ex. tecnologia de drenagem integrada

Produtos

com altura de montagem reduzida

17

Rentabilize
o seu tempo!
Comprovado em comparação direta com a alvenaria
A solução de parede divisória com o elemento de parede wedi XXL Sanwell: Menos material para transportar  Tempos de trabalho mais curtos  Menos etapas de trabalho  Aplicação de revestimento cerâmico após
apenas 1 dia  Construção e vedação de paredes numa única etapa de trabalho  Extremamente estável e 100 %
impermeável  Plenamente funcional, mesmo em caso de possíveis danos – em contraste com as vedações
aplicáveis a pincel

Alvenaria convencional

wedi Sanwell elemento de parede XXL

 Nível de água

 Nível de água

 Lápis

 Lápis

 Agitador para argamassa e reboco

 Ferramenta de corte,

 Serra manual para tijolos

serrote de ponta ou

 Colher de pedreiro

serra circular manual

 Alisador / espátula

 Pistola de cartuchos

 Ferramenta de corte
 Perfuradora para tirantes de muro

Produtos
Tijolo em
betão poroso
Cola
Material

Quantidade
16 unid.,
18 kg

Processamento

Secagem

144 min.

1 dia

Elemento de
parede wedi
XXL Sanwell

3 kg
5 m²,
0,5 kg
64 min.

1 dia / mm
3 a 4 dias

Argamassa
de reforço

30 kg

Tirante de muro

5 unid.

10 min.

–

3 kg

20 min.

1ª camada: 2 h
2ª camada: 4 h

54,5 kg

238 min.

5 dias

Composto
selante

Produtos

wedi 610

Quantidade

18

Secagem

30 min.

1 dia

30 min.

1 dia

1 unid.,
24,0 kg

310 ml,
0,5 kg

24,5 kg

Fontes para a apuração do tempo: proposta de tarifas para a indústria da ladrilharia da Renânia do
Norte (valores padrão), desenvolvimento de ferramenta de cálculo – fachada – remodelação

Processamento

Produtos individuais ou sistemas completos – a wedi

Os componentes do sistema harmonizados garantem

entrega cada pedido no local pretendido. A entrega

um processamento eﬁciente em muito pouco tempo.

segura e, sobretudo, pontual garante ainda a própria

As soluções wedi disponibilizam segurança, poupam

subsidiária, a wedi Logistik GmbH.

tempo, dinheiro e transtornos.

Vantagens para os clientes

Processado de forma simples

Casas de banho de sistema

Entrega pontual

01
02
03
04

Etapas de trabalho integradas de fábrica no sistema

Processamento de painéis

05

ção, a vedação elaborada e, eventualmente, arriscada de aﬂuências e drenos exigem o dispêndio de muito tempo
de trabalho. Os sistemas wedi transferem diretamente as etapas de trabalho críticas e morosas para o sistema de
produtos: por exemplo, através de tecnologias de drenagem opcionalmente integradas, impermeáveis e seguras,
de inclinações incluídas de fábrica ou da variedade de ferramentas de vedação e de extensão especialmente desenvolvidas.

Processamento Fundo

As etapas de montagem intensivas em termos de trabalho, tal como por ex. a construção individual de uma inclina-

por ex. tecnologia de drenagem
Tecnologia

dequada a cada elemento de chão

por ex. inclinações pré-fabricadas
Produtos

de fábrica

19

Para que possa
executar o seu
trabalho sem
preocupações
Construção simples

Basta uma chamada

Todos os sistemas de produtos da wedi foram conce-

Caso, apesar da elevada qualidade, tenha de apre-

bidos para o processamento simples, leve e isento de

sentar uma reclamação relativa aos produtos, a wedi

poeiras e, deste modo, protegem a força de trabalho

assegura um processamento rápido e simples por

dos clientes wedi. Graças à construção consideravel-

parte de proﬁssionais altamente qualiﬁcados.

mente leve é ainda evitado um levantamento e um
transporte difícil e oneroso, particularmente em pisos
mais altos.

20

Uma mais-valia para os clientes wedi é o contacto direto com uma pessoa de contacto central: desde a primeira

Casas de banho de sistema

ideia de renovação, passando pela seleção dos sistemas, ao ajuste dos detalhes técnicos até à vedação.

Vantagens para os clientes

Informação essencial sobre impermeabilização e design

01
02
03
01

02

04

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

05

Produtos

03

21

Para que o seu
projeto reúna as
melhores condições
Sistemas POS personalizados
Os parceiros comerciais da wedi colocam ao seu dispor os produtos wedi no local, permitindo uma construção no
sistema a qualquer momento e sem qualquer atraso ou adiamento. Os sistemas POS wedi são individualmente
adaptados às necessidades e personalizados em função das circunstâncias locais para que o artesão e o revendedor
possam beneﬁciar da mesma forma. O revendedor pode apresentar os produtos de forma apelativa e promocional,
enquanto o artesão reúne uma visão mais completa dos produtos de sistema úteis, dos exemplos de aplicação,
assim como dos auxiliares de processamento adequados.

Representações claras
dos produtos com
exemplos de aplicação

Sugestões de processamento

Inúmeras versões dos

úteis

produtos

Embalagem informativa
e atrativa do produto

22

entre outros – todos os clientes wedi têm acesso a um vasta gama de meios individuais de comunicação aos quais
podem aceder online a qualquer momento em www.wedi.eu.

por ex. ferramentas especiais
de marketing para artesãos

Vantagens para os clientes

Suportes comerciais, instrumentos de marketing, documentos de apresentação, adesivos para veículos automóveis,

Casas de banho de sistema

Ferramentas promocionais, informativas e comerciais

01
02
por ex. apresentações digitais de

por ex. modelos publicitários e

diapositivos para apresentações

documentos de vendas

03

de clientes

04

Todas as informações relevantes na Web em: www.wedi.eu

Processamento de painéis

05

sistema compatíveis? É através da plataforma na Internet que os clientes wedi recebem respostas rápidas e diretas

Produtos

Tecnologia

a todas as suas questões sobre a marca premium wedi e, simultaneamente, acedem a ferramentas úteis.

Processamento Fundo

De que forma é processado o produto? Qual o acessório necessário? A wedi também oferece componentes de

23

Ideias, design
e soluções de
casas de banho
de sistema
As casas de banho de sistema wedi distinguem-se,
particularmente, pela sua construção fácil, segura e
modular, sem terem limitada a sua grande variedade
de designs. Deste modo, todos os produtos wedi
estão certiﬁcados pelas normas alemãs e europeias
sobre a aplicação em espaços húmidos e garantem
uma impermeabilidade a 100 %.

Nas páginas que se seguem encontrará algumas
ideias exemplares de casas de banho, bem como algumas representações ilustrativas que lhe irão proporcionar uma breve perceção de como é fácil
implementar soluções de duche, aplicações de parede
e de chão, soluções de prateleira e de lavatório com
a utilizar wedi.

24

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

01

02

03

04

05

25
Casas de banho de sistema

01
Com duche grande
As soluções de duche de design amplo têm conhecido uma crescente popularidade nas casas de banho
modernas. Se a superfície da divisão assim o permitir,
existe a possibilidade de realizar áreas de assento, espaços de armazenamento ou paredes divisórias óticas
adicionais com a wedi.

26

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

01

02

03

04

05
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Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

01

02

03

04

05

29

C

A

D

B

1

A

Estrutura do sistema
de duche

Os elementos de chão wedi Fundo não estão apenas disponíveis
numa diversidade de variantes de formato e de dreno, como também podem ser expandidos como pretendido em qualquer direção.
Produtos utilizados
2

1

Conjunto de ﬁxação wedi Tools  placas de reforço para
montagem de objetos pesados, por ex. Torneiras

2

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

3

3

Manga de vedação wedi Tools  vedação ﬂexível para tubagens

4

Painéis wedi  para a montagem de soluções
de parede e de nichos

5
4

Fundo Primo  elemento de duche, aqui com
drenagem pontual descentralizada

6

Dreno wedi Fundo  aqui com dreno horizontal
DN 50 incl. grelha de drenagem

5
8

6

7
8

7

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas
wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem
impermeável de juntas

9

wedi 320  para a colagem em toda a superfície
dos elementos Fundo na base

9

10 Betonilha

10

30

B

Estrutura do sistema
de construção de chão

Estáveis, impermeáveis, de separação, isolantes e niveladores de altura
– os painéis wedi são ainda suportes de cerâmica ideais para o chão
1

e, graças às diversas espessuras, idealmente adequados a renovações

2

no setor privado.
Produtos utilizados
1

4

3

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

2
3

Painéis wedi  como revestimento de chão termoisolante
wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem
impermeável de juntas

4

wedi 320  para a colagem em toda a superfície
dos painéis na base

Estrutura do sistemas

C

da solução de WC

O wedi I-Board é um elemento de montagem pré-fabricado para o

01
02
03

revestimento de instalações de paredes falsas de WC. Com uma largura de 1200 mm, o I-Board é facilmente ajustado às necessidades

1

individuais. Apesar do peso reduzido, é extremamente estável e resistente.

04
05

2

1
3

wedi I-Board  o revestimento pré-fabricado de instalações
de paredes falsas de WC

2

Discos de isolamento wedi Tools  com parafusos para
construção rápidos para ﬁxar à subestrutura do suporte

D

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

Processamento Fundo

3

Processamento de painéis

Produtos utilizados

Estrutura do sistemas de superfícies de
assento e espaços de armazenamento

A elevada estabilidade inerente aos painéis wedi, bem como a
adaptação ajustável ao milímetro na medida pretendida, possibili1

2

Produtos utilizados
1

Painéis wedi  para moldar, revestir e ligar

3

Tecnologia

tam praticamente qualquer construção em espaços húmidos.

componentes de montagem
2

wedi 610  agente adesivo e vedante para
a colagem impermeável de juntas
Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

Produtos

3

Consulte as diretivas de processamento em www.wedi.eu – Vista geral de produtos a partir da página 128
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02
O banco no duche
Com os sistemas wedi modulares, é possível implementar praticamente todas as ideias de conceção
sem qualquer diﬁculdade. Aqui, por ex. um banco
wedi com dreno de parede integrado no duche ou
uma solução de armazenamento iluminada sobre o
lavatório.

32

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

02

03

04

05

33

34

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

02

03

04

05

35

A

B

A

Estrutura do sistema de solução
de parede e prateleira

Graças à versatilidade dos painéis wedi, é possível criar revestimentos
de parede, instalações de parede falsa e soluções de prateleira de
forma simples e sem diﬁculdade.
Produtos utilizados
1

Painéis wedi  para a montagem de soluções de parede
e de nichos numa construção de suporte

2

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem
impermeável de juntas, assim como para a montagem
de painéis em suportes

3

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

1

2
3

36

B

Estrutura do sistema de
solução de duche completo

Este exemplo mostra clara mente a diversidade dos sistemas wedi

6

modulares. O elemento de duche ao nível do chão com inclinação

7

integrada, o dreno de parede ótico debaixo do banco, o revesti-

Fundo Riolito  o elemento de duche com drenagem linear
wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem
impermeável de juntas

mento de parede, assim como a parede divisória estável individual

8

são combinados numa estrutura de sistema. Deste modo, a variante

9

de dreno wedi Mini Max necessita de uma profundidade de insta-

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas
Conjunto de vedação wedi Fundo  Fundamental para
selagem dos espaços contíguos

lação de apenas 99 mm.

10 Dreno de calha wedi Fundo  aqui com dreno horizontal

Produtos utilizados

11 Fita de isolamento de perímetros wedi  separador de

Mini Max DN 40
insonorização do sistema de Fundo
12 Betonilha

wedi 320  para a colagem em toda a superfície dos

13 Película de polietileno  película de construção padrão como

elementos e painéis Fundo na base

camada divisória entre o tapete de insonorização e a argamassa
14 wedi Nonstep Pro  tapete de insonorização para isolamento

3

Alvenaria

4

Banco wedi Sanoasa 3  Banco, arredondado

5

Fundo Discreto  o dreno de parede ótico, aqui incluído

do impacto da água sob os elementos de chão wedi Fundo

no elemento do suporte do banco

02
03
1

04

2

3

Processamento de painéis

05

Processamento Fundo

2

Painéis wedi  como parede divisória estável individual,
bem como para o revestimento de superfícies de parede

4

5
1

7
8
6
9
11
10

Tecnologia

1

2
12
13

Produtos

14

Consulte as diretivas de processamento em www.wedi.eu – Vista geral de produtos a partir da página 128
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03
O impressionante espaço de
armazenamento de duche
A perfeita integração do sistema wedi modular permite
ainda soluções incomuns. Um lavatório individual,
que cria simultaneamente um espaço de armazenamento no duche é tão possível quanto, por exemplo,
o revestimento da banheira.

38

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

03

04

05

39

40

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

03

04

05

41

B

A

A

Estrutura do sistema de
revestimento de banheiras

Com uma espessura de 20 mm, o revestimento de banheira préfabricado wedi Bathboard é aplicável em praticamente todos os
4

formatos de banheira. Durante a construção, graças aos pés ajus-

1

táveis em altura, é possível equilibrar de forma segura desníveis de
até 10 cm em betão bruto ou na betonilha. Isso torna o quadro de

3

2

controlo supérﬂuo.
Produtos utilizados
1

Manga de vedação wedi Tools  vedação ﬂexível
para tubagens

2

Fita de vedação butílica para banheira wedi Tools  para
vedar banheiras e bases de duche de forma segura, por

5

ex., de aço esmaltado ou acrílico
3

7

wedi 520  Pastas de vedação ﬂexíveis para vedar
os detalhes de vedação

4

Painéis wedi  para o revestimento de superfícies
adjacentes, por ex. como parede dupla

5

wedi Bathboard  revestimento ajustável em altura
de faces frontais e longitudinais

6

wedi 610  agente adesivo e vedante para
a colagem impermeável de juntas

7

6

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

42

B

Estrutura do sistema
de duche

A elevada estabilidade inerente aos painéis wedi, bem como a faci-

5

lidade de as adaptar à medida pretendida, permitem a construção

wedi 320  para a colagem em toda a superfície
dos elementos e painéis Fundo na base

individual de soluções de lavatórios e de duche criativas.

6
7

Para além disso, neste exemplo de sistema está integrado o ele-

Alvenaria
Fundo Plano Linea  Elemento de duche com tecnologia
de drenagem ﬁxamente integrada (drenagem linear)

mento de duche Fundo Plano Linea. Com a tecnologia de drenagem

8

já integrada de fábrica o sistema completo plano com drenagem linear

Tiras de vedação Fundo Plano Linea  para vedação de
entalhes com enchimento para a ligação de tubos

apenas mede 70 mm e é um destaque especial em renovações em

9

casas de banho.

Conjunto de vedação wedi Fundo  Fundamental para
selagem dos espaços contíguos

10 Para enchimentos ligados ou argamassa húmida

Produtos utilizados
1
2

comparável à terra

Manga de vedação wedi Tools  vedação ﬂexível para tubagens

11 Fita de isolamento de perímetros wedi  separador de

Painéis wedi  para a construção de soluções de lavatórios

insonorização do sistema de Fundo

à medida

12 Película de polietileno  película de construção padrão como

3

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

4

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem

camada divisória entre o tapete de insonorização e a argamassa
13 wedi Nonstep Pro  tapete de insonorização para isolamento

impermeável de juntas

do impacto da água sob os elementos de chão wedi Fundo

03
04

Processamento de painéis

05

2

3

4
5

Processamento Fundo

1

6

Tecnologia

7

8

9

10

Altura de
montagem de
apenas 70 mm
incl. tecnologia
de drenagem

5

11

12

Produtos

13

Consulte as diretivas de processamento em www.wedi.eu – Vista geral de produtos a partir da página 128
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04
O duche prático
Também é possível renovar fácil e rapidamente pequenas casas de banho pequenas com os sistemas
wedi modulares: WC e lavatório instalados numa parede falsa, assim como o duche prático com parede
divisória autoportante debaixo da inclinação.

44

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

04

05

45

46

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

04

05

47

A

B

A

Estrutura do sistema
de parede dupla

Os sistemas de painéis wedi podem ser aplicados de forma descomplicada em construções de suporte existentes. Colados ou aparafusados, como instalação em parede falsa para WC / lavatório ou para
revestimento de tubos e tubagens – podem ser livremente combinados a qualquer momento e podem ser executados alinhados entre si.

3
2
4

Produtos utilizados
1
2

Painéis wedi  para revestimento das superfícies adjacentes
wedi I-Board  o revestimento pré-fabricado de instalações

5

de paredes falsas de WC
3
4

6

Manga de vedação wedi Tools  vedação ﬂexível para tubagens
Conjunto de buchas para cavidades wedi Tools  para ﬁxação
de ganchos ou suportes de toalhas

5

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem
impermeável de juntas, assim como cola de montagem

6

1

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

48

Estrutura do sistema

B

de duche

Com o dreno já integrado de fábrica, o Fundo Plano no sistema com-

7

pleto tem apenas 65 mm e é plano. Em renovações, por ex. mesmo
em construções antigas, em que cada milímetro conta, esta solução

8

wedi é absolutamente imbatível.
9
1

Painéis wedi  para montagem de paredes de duche

2

wedi 320  para a colagem em toda a superfície dos

selagem dos espaços contíguos
11 Fita de isolamento de perímetros wedi  separador de

insonorização do sistema de Fundo

Alvenaria

12 Película de polietileno  película de construção padrão como

Mangas de vedação wedi Tools  vedação ﬂexível

camada divisória entre o tapete de insonorização e a argamassa

para tubagens e torneiras
5

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

10 Conjunto de vedação wedi Fundo  Fundamental para

elementos e painéis Fundo na base
4

Para enchimentos ligados ou argamassa húmida
comparável à terra

Produtos utilizados

3

Tiras de vedação Fundo Plano  para vedação de entalhes
com enchimento para a ligação de tubos

13 wedi Nonstep Pro  tapete de insonorização para isolamento

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem

do impacto da água sob os elementos de chão wedi Fundo

impermeável de juntas
6

Fundo Plano  Elemento de duche extremamente plano ao
nível do chão com tecnologia de drenagem ﬁxamente integrada

1

04
2

Processamento de painéis

05

5
4

3

2

7

8

6

9

Tecnologia

10

2
11

12

13

Produtos

Altura de
montagem de
apenas 65 mm
incl. tecnologia
de drenagem

Processamento Fundo

4

Consulte as diretivas de processamento em www.wedi.eu – Vista geral de produtos a partir da página 128
49

05
A cabina de duche completa
Grande parte dos duches em casas de banho privadas
são posicionadas em cantos. Especialmente a interação da execução da parede incl. possíveis soluções
de nichos e o elemento de duche adequado ao nível
do chão juntamente com a tecnologia de drenagem
têm um papel fundamental. Os sistemas wedi distinguem-se aqui pela segurança no sistema com manuseamento e disposição fácil.

50

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

05

51

52

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

05

53

B

A

A

Estrutura do sistemas
de duche

Os elementos de chão wedi não estão apenas disponíveis numa
multiplicidade de formato e drenos, mas podem ser expandidos em
todas as direções pretendidas.
1

Produtos utilizados
1

Cantos de vedação wedi Tools  para vedação segura
2

de juntas de cantos
2

Fundo Ligno  Elemento de duche ao nível do chão
para tetos de vigas em madeira

3

3

wedi 320  para a colagem em toda a superfície

4

dos elementos Fundo na base
4

Dreno wedi Fundo  embutido no elemento

5

6

de base Fundo Ligno
5

7

Elemento de base Fundo Ligno  embutido no teto
de vigas de madeira

6

wedi Subliner Dry & Flex  Membrana de vedação

9

e isolamento resistente a ﬁssuras
wedi 520  Pastas de vedação ﬂexíveis para vedar
os detalhes de vedação
Fita de vedação wedi Tools  para vedação segura
de juntas de ligação e juntas de topo
7

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem
impermeável de juntas

8

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

9

Teto de vigas de madeira
54

8

Estrutura do sistema de
solução de paredes de duche

Como parede dupla numa construção de suporte ou montada dire-

Produtos utilizados

tamente na superfície da parede, os painéis wedi constituem a base

1

Painéis wedi  para a montagem de soluções de parede
e de nichos

ideal como suportes de cerâmica e permitem soluções individuais,
como por ex. espaços de armazenamento e nichos.

2
3

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas
Nichos wedi Sanwell  para a criação de espaços de
armazenamento adicionais no duche e na casa de banho

4

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem
impermeável de juntas

5

Mangas de vedação wedi Tools  vedação ﬂexível para
tubagens e torneiras

1

2

05
Processamento de painéis

B

3

4

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

5

Consulte as diretivas de processamento em www.wedi.eu – Vista geral de produtos a partir da página 128
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Painéis wedi:
Do produto
ao sistema
Com as soluções de painéis impermeáveis da wedi é
possível renovar completa ou parcialmente casas de
banho no menor espaço de tempo. Para além disso
o material de base disponibiliza mais-valias, como
por ex. isolamento térmico, construção simples ou
compatibilidade ilimitada no sistema completo. Nas
páginas seguintes encontra uma seleção de possibilidades de aplicação e sua execução técnica. Painéis
wedi – A solução adequada para cada necessidade.

56

57

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

Painel 4 e 6 mm
Nivelamentos
de todo o tipo
1

2
4

3

Produtos utilizados
1

wedi 320  para a colagem em toda a superfície dos painéis

3

2

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem
impermeável de juntas

na base
Painéis wedi  para montagem de soluções de parede

4

58

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

Ultraﬁna e aplicável em qualquer lugar
Na renovação a questão principal é sempre como atuar perante o existente, compensar desníveis, resolver ﬁssuramento, substituir ou não o existente. A wedi apresenta placas de 4 mm e 6 mm, para resolver estas situações,
criando assim um suporte resistente para mosaicos de pequeno ou grande formato.

A

B

C

Vedar as juntas com wedi 610 e prover de

Por último colocar o mosaico ou colocar

toda a superfície dos painéis.

ﬁta de reforço wedi Tools.

reboco alternativo.

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

Aplicar cola para mosaico wedi 320 em

59

Painel 20 mm
Para bases não planas

1

2
3

4

5

Produtos utilizados
1

wedi 360  para ﬁxação em suportes desnivelados

2

Painéis wedi  para montagem de soluções de parede sobre

4

bases não planas
3

Fita de vedação wedi Tools  para vedação segura de juntas
de cantos, de ligação e de topo, assim como penetrações

5

Buchas de metal wedi Tools  para colocação de painéis

wedi 520  Pastas de vedação ﬂexíveis para vedar os detalhes
de vedação

nas paredes

60

O suporte de cerâmica ideal
Se as bases antigas em casas de banho com necessidade de renovação não tiverem capacidade de suporte apenas
capacidade de suporte parcial, durante o processamento são utilizados os painéis wedi com uma espessura de
20 mm em combinação com as buchas de metal wedi Tools. Dessa forma são suprimidos os custos dispendiosos
para fornecer capacidade de suporte às bases antigas.

A

B

C

Bater ligeiramente no painel e alinhar com

Colocar as buchas de metal wedi Tools

wedi 360 conforme as marcações dos ori-

um nível de água. Perfurar os orifícios na

nos orifícios e colocar as mesmas após en-

fícios.

parede.

durecimento da argamassa.

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

Aplicar a argamassa de densidade média

61

Painel 12.5 mm
Para passagens em
gesso cartonado
1

2

3

4

Produtos utilizados
1

Painéis wedi  para montagem de soluções de parede numa

3

2

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem
impermeável de juntas, assim como para a montagem

construção de suporte
Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

de painéis em suportes
4

Fundo Primo  Elemento de duche, aqui com drenagem
pontual, central

62

Transição precisa para gesso cartonado
O painel wedi com uma espessura de 12,5 mm é uma continuação nivelada e extremamente útil das placas de
gesso cartonado em áreas com salpicos de água e húmidas de casas de banho. Ao contrário de placas de gesso
cartonado convencionais a combinação com a ﬁta de vedação wedi Tools sem qualquer revestimento adicional é
100 % impermeável e, em simultâneo, possui isolamento térmico reduzindo assim a formação de água de perspiração e condensação.

A

B

C

Prover as juntas de ﬁta de reforço wedi

De seguida, ocorre a colocação de mo-

de gesso cartonado.

Tools.

saico ou de reboco.

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

Alinhar o painel wedi nivelado com a placa

63

Painel XL e XXL
Paredes divisória
individuais
2

1

3

4

A partir do
painel XL
50 mm e/ou
XXL 50 mm

Produtos utilizados
1

2

Painéis wedi XL & XXL  como paredes divisórias individuais

3

estáveis, espessura dos painéis 50 mm

4

Painéis wedi  para a montagem de soluções de parede

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas
wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem
impermeável de juntas

e de nichos

64

Individuais estáveis, sem mais suportes
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.

C
… aplicar mosaicos, pronto!

Processamento Fundo

Processamento de painéis

… colar e vedar, assim como reforçar …

Tecnologia

Simplesmente colocar …

B

Produtos

A

65

Mensolo L e U
Prateleiras e revestimentos
1

2

3

4

5

Produtos utilizados
1

Painéis wedi  para a montagem de soluções de parede

4

2

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem

5

wedi Mensolo L  Elemento pré-fabricado para prateleiras
e revestimentos de tubos

impermeável de juntas
3

wedi Mensolo U  Elemento pré-fabricado para soluções
de prateleiras

e de nichos

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

66

Espaços de armazenamento diversiﬁcados
Os elementos pré-fabricados práticos Mensolo em forma de L e U podem ser utilizados de diversas formas. Frequentemente os elementos são utilizados como soluções de prateleiras ou revestimentos de tubos. A criação de
superfícies subsequente pode ocorrer opcionalmente com mosaicos ou reboco.

C

… colar com wedi 610, reforçar as juntas,

… aplicar mosaicos, pronto!

opcionalmente colocar uma união roscada

Processamento Fundo

Processamento de painéis

incl. discos de isolamento para ﬁxação ...

Tecnologia

Encurtar para comprimento pretendido …

B

Produtos

A

67

I-Board
Instalação de parede
falsa para WC

1

2

3
4

Produtos utilizados
1

Painéis wedi  para revestimento das superfícies adjacentes

2

wedi I-Board  Placa de revestimento pré-fabricada para

3

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem
impermeável de juntas

instalação em WC

4

68

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

Desembalar. Montar. Pronto!
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 1200 mm, o I-Board é facilmente ajustado às necessidades individuais. Apesar do
peso reduzido, é extremamente estável e resistente. A ligação ao elemento de suporte ocorre opcionalmente
com agente adesivo e vedante wedi 610 ou alternativamente com os discos de isolamento wedi Tools juntamente
com os parafusos para construção rápidos.

C
… aplicar mosaicos, pronto!

Processamento Fundo

Processamento de painéis

… colar e reforçar …

Tecnologia

Cortar à medida …

B

Produtos

A

69

Painel Construct
Moldagem redonda

2

1
4

1

3

5

Produtos utilizados
1

Painéis wedi  para a construção de soluções de lavatórios

5

2

wedi Subliner Dry & Flex  Membrana de vedação e
isolamento resistente a ﬁssuras

à medida
wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem

wedi 520  Pastas de vedação ﬂexíveis para vedar os

impermeável de juntas

detalhes de vedação

3

Painéis wedi Construct  Painel ﬂexível para criação individual

Fita de vedação wedi Tools  para vedação segura de juntas

4

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

de cantos, de ligação e de topo, assim como penetrações
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Tão ﬂexível quanto necessário, tão estável quanto possível
Independentemente de se tratar de raios estreitos ou de soluções semicirculares, o painel Construct permite espaço
de manobra para todas as ideias graças aos cortes longitudinais e transversais prévios de fábrica.

C
… deixar endurecer, pronto!

Processamento Fundo

Processamento de painéis

… reforçar e selar …

Tecnologia

Colocar na forma pretendida …

B

Produtos

A

71

Moltoromo
Soluções de parede
criativas

1

2

3

Produtos utilizados
1

wedi Moltoromo  O sistema modular para inúmeras

3

execuções de parede
2

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem
impermeável de juntas

72

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

Redondo ou oval – Para todos os gostos
Com o sistema modular wedi Moltoromo é possível criar múltiplas formas de parede para diversas aplicações de
banho e bem-estar de forma eﬁcaz. Formas redondas, soluções angulares ou, por ex., também formas de onda
são fácil e rapidamente montadas. Dessa forma, não existem praticamente limites para a conceção com mosaicos
ou reboco.

A

B

C

Prover ranhuras dos elementos Moltoromo

Ligação dos elementos Moltoromo indivi-

Fechar junta aberta com agente adesivo e

com agente adesivo e vedante wedi 610.

duais com a ajuda de molas fornecidas em

vedante wedi 610.

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

anexo.
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Bathboard
Revestimento de
banheiras
4

1
3

2

6

5

7

Produtos utilizados
1

Manga de vedação wedi Tools  vedação ﬂexível para

4

2

Fita de vedação butílica para banheira wedi Tools  para vedar

5

wedi Bathboard  revestimento ajustável em altura de faces
frontais e longitudinais

banheiras e bases de duche de forma segura, por ex., de aço
esmaltado ou acrílico
3

Painéis wedi  para o revestimento de superfícies adjacentes,
por ex. como parede dupla

tubagens

6

wedi 520  Pastas de vedação ﬂexíveis para vedar os detalhes

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem
impermeável de juntas

de vedação

7
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Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

Adapta-se à medida de todas as banheiras
Com uma espessura de 20 mm, o revestimento de banheira pré-fabricado wedi Bathboard é aplicável em praticamente todos os formatos de banheira. Durante a construção, graças aos pés ajustáveis em altura, é possível
equilibrar de forma segura desníveis de até 10 cm em betão bruto ou na betonilha. Isso torna o quadro de controlo
supérﬂuo.

C
… ajustar, pronto!

Processamento Fundo

Processamento de painéis

… Colar juntas e reforçar …

Tecnologia

Simplesmente colocar …

B

Produtos

A
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Painel Vapor
Barreira de vapor
integrada
1

4

2

3

6

5

Produtos utilizados
1

2

Painéis wedi Vapor  Painel especial com barreira

4

de vapor integrada

5

wedi Sanoasa Bellina  Banco

wedi 320  para a colagem em toda a superfície

6

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

dos painéis na base
3

Fita de vedação wedi Tools  para vedação segura de juntas
de cantos, de ligação e de topo, assim como penetrações
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Cola para mosaico em resina epóxi

Sem possibilidade de vapor e humidade
O painel wedi Vapor é precisamente necessário, onde por motivos físicos de construção, durante a montagem de
um isolamento térmico interior é necessária uma barreira de vapor. Isto vigora especialmente para a utilização interior
de paredes de piscinas cobertas, banhos de vapor e sistemas de duches em série.

A

B

C

Aplicar cola para mosaico wedi 320 em

Vedar as juntas com ﬁta de vedação wedi

De seguida, ocorre a colocação de mosaico

toda a superfície dos painéis wedi Vapor.

Tools e uma cola para mosaico em resina

ou de reboco.

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

epóxi.
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Nichos
Ideias com funcionalidade

1

2

3

4

Produtos utilizados
1

Painéis wedi  para montagem de soluções de parede numa

4

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem

construção de suporte (estrutura em metal ou madeira)

impermeável de juntas, assim como para a montagem

2

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

de painéis em suportes

3

Nichos wedi Sanwell  para a criação de espaços de
armazenamento adicionais no duche e na casa de banho
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A mistura perfeita de design e função
Os nichos wedi são em simultâneo práticos e estéticos. O seu design generoso sublinha o caráter extravagante de
cada casa de banho. Além disso disponibilizam espaço extra para uma multiplicidade de utensílios de duche ou
ideias de decoração pessoais. E o melhor: Estão disponíveis em diversos formatos e são compatíveis com as soluções
de sistema wedi padrão.

A

B

C

Aplicar o agente adesivo e vedante wedi

Aplicar agente adesivo e vedante wedi

wedi.

610 no nicho e aplicar o mesmo.

610 e ﬁta de reforço wedi Tools em volta.

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

Efetuar os entalhes adequados no painel
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Bancos Sanoasa
Solução de duche
confortável
1

3
2

4
5

6

Soluções
de duche
individualmente
expansíveis
no sistema

7
8

Produtos utilizados
1

Banco wedi Sanoasa 1  Banco, reto

5

2

Fundo Discreto  o dreno de parede ótico, aqui incluído

6

Painéis wedi  como parede divisória estável individual,

7

wedi 320  para a colagem em toda a superfície dos
elementos Fundo na base

bem como para o revestimento de superfícies de parede
4

Fundo Riolito neo  o elemento de duche com drenagem
linear próxima da parede

no elemento de suporte do banco
3

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem

8

impermeável de juntas
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Betonilha

Muitas possibilidades de design magníﬁcas
O conceito de conforto varia de pessoa para pessoa. No entanto, a sensação de relaxamento ao estar sentado debaixo do duche, quando as gotas de água massajam as costas, é uma experiência única para cada um. Os bancos
wedi Sanoasa disponibilizam muito espaço para recuperação e tratamento do corpo confortável. Dessa forma, o
duche torna-se numa diversão para toda a família.

A

B

C

Colar os componentes individuais com

De seguida, prover as juntas com ﬁta de

Sanoasa ao tamanho pretendido.

agente adesivo e vedante wedi 610.

reforço wedi Tools.

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

Adaptar o elemento de suporte do banco
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Construção de painéis
Construção individual

1

2

4

3
3

1

Produtos utilizados
1

Painéis wedi  para construção individual de móveis de casa

3

2

Conectores wedi Tools  como elemento de ligação e de
ﬁxação para painéis

de banho, assim como para revestimento de paredes
Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

4

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem
impermeável de juntas
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Móveis de casa de banho, como mais ninguém tem
O facto dos painéis wedi serem muito mais do que simples suportes de revestimento para parede e chão, torna-se
visível, o mais tardar, quando observamos as possibilidades da criação individuais. Os painéis nas espessuras 30 a
100 mm adequam-se de forma excelente à construção de elementos com possível colocação de mosaico, como
lavatórios, prateleiras ou espaços de armazenamento.

A

B

C

Prover as juntas de ﬁta de reforço wedi

Colocação de mosaicos individual do

montar com conectores wedi Tools.

Tools.

móvel de casa de banho construído.

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Processamento de painéis

Serrar os painéis à medida pretendida e
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wedi Fundo:
Por bons motivos,
sobre uma boa
base
A funcionalidade e a segurança têm um papel decisivo em duches ao mesmo nível que o chão. Por isso
os artesãos conﬁam desde há décadas na qualidade
única da casa wedi. Fácil, rápido e seguro – dessa
forma as múltiplas possibilidades de aplicação
podem ser reunidas da melhor forma. Fique com
uma ideia com base nas seguintes páginas.

84

85

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Fundo Primo
Drenagem pontual
do tipo clássico
1
2

3

5

4

2

6
7

8
9

Produtos utilizados
1

Mosaicos

6

2

wedi 320  para a colagem em toda a superfície

7

Fundo Primo  Elemento de duche, aqui com drenagem

8

Dreno wedi Fundo  aqui com dreno horizontal DN 50

9

wedi Nonstep Pro  Tapete de insonorização para isolamento
de impacto da água debaixo de elementos de chão wedi Fundo

incl. grelha de drenagem
5

Película de polietileno  película de construção padrão como
camada divisória entre o tapete de insonorização e a argamassa

pontual, central
4

Fita de isolamento de perímetros wedi  separador de
insonorização do sistema de Fundo

dos mosaicos e elementos Fundo na base
3

Betonilha

Conjunto de vedação wedi Fundo  Fundamental para
selagem dos espaços contíguos

86

Montagem simples imbatível
Para a drenagem pontual clássica no duche a wedi disponibiliza os elementos de chão Fundo Primo em diversos
tamanhos. Quadrados ou retangulares, centrados no espaço ou posicionados no canto, disponibilizam para cada
oferta de espaço a solução ideal e com a ajuda do sistema modular wedi, por ex., soluções de parede e de nichos

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

Sanwell, assim como bancos Sanoasa, podem facilmente complementar uma área de duche completa.
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Fundo Integro
Sistema completo em
conformidade com as
normas
1

3

2

4

5

6
7

Conforme a

DIN
DIN EN 1253
DIN EN 12056

2

8

Produtos utilizados
1

Mosaicos

2

wedi 320  para a colagem em toda a superfície dos mosaicos

6

conforme a norma

e elementos Fundo na base
3

Canto de vedação Fundo Integro  para vedação de entalhes

7

Para enchimentos ligados ou argamassa húmida

8

comparável à terra
5

Conjunto de vedação wedi Fundo  Fundamental para
selagem dos espaços contíguos

com enchimento para a ligação de tubos
4

Fundo Integro  elemento de duche ao nível do chão
com tecnologia de drenagem integrada de fábrica,

Fundo Fino  Grelha de design exclusivo para a drenagem pontual

88

Betonilha

Drenagem pontual com dreno integrado
Com apenas 90 mm de altura de montagem total, o Fundo Integro é o elemento de duche ao nível do chão mais
plano 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-

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

moldada uniforme, em material 100 % impermeável, com vedação pronta a montar e montado num piscar de olhos.
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Fundo Plano
Sistema completo
plano 65 mm
2
1

3
Altura de
montagem de
apenas 65 mm
incl. tecnologia
de drenagem

4
6

5

7
8

9

4
11
10

12

Produtos utilizados
1

Painéis wedi  para montagem de paredes de duche

2

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem

8

impermeável de juntas
3

Mosaicos

4

wedi 320  para a colagem em toda a superfície dos mosaicos

9

6

10 Fita de isolamento de perímetros wedi  separador de

insonorização do sistema de Fundo
11 Película de polietileno  película de construção padrão como

Fundo Fino  Grelha de design exclusivo para a drenagem pontual
Tiras de vedação Fundo Plano  para vedação de entalhes

camada divisória entre o tapete de insonorização e a argamassa
12 wedi Nonstep Pro  Tapete de insonorização para isolamento

com enchimento para a ligação de tubos
7

Conjunto de vedação wedi Fundo  Fundamental para
selagem dos espaços contíguos

e elementos Fundo na base
5

Fundo Plano  Elemento de duche extremamente plano ao
nível do chão com tecnologia de drenagem ﬁxamente integrada

de impacto da água debaixo de elementos de chão wedi Fundo

Para enchimentos ligados ou argamassa húmida
comparável à terra
90

Drenagem pontual com dreno integrado
Com o dreno já integrado de fábrica, o Fundo Plano no sistema completo tem apenas 65 mm e é plano. Em renovações, por ex., mesmo em construções antigas, em que cada milímetro conta, esta inovação é absolutamente

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

imbatível. Renovação perfeita.
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Fundo Ligno
Drenagem pontual em
tetos de vigas de madeira
2
1

3

4

5

6
7

8

9

10

Produtos utilizados
1

Painéis wedi  para montagem de paredes de duche

2

Cantos de vedação wedi Tools  para vedação segura

3

4

7

de juntas de cantos

wedi 520  Pastas de vedação ﬂexíveis para vedar

Fundo Ligno  Elemento de duche ao nível do chão

os detalhes de vedação

para tetos de vigas em madeira

Fita de vedação wedi Tools  para vedação segura

wedi 320  para a colagem em toda a superfície

de juntas de ligação e juntas de topo

dos elementos Fundo na base
5

6

wedi Subliner Dry & Flex  Membrana de vedação
e isolamento resistente a ﬁssuras

8

Dreno wedi Fundo  embutido no elemento de base

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem
impermeável de juntas
Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

Fundo Ligno

9

Elemento de base Fundo Ligno  embutido no teto

10 Teto de vigas de madeira

de vigas de madeira
92

A variante embutida com espessura de montagem de 20 mm
O elemento de chão Fundo Ligno foi especialmente desenvolvido para a utilização em construções antigas e novas
com pavimentos em vigas de madeira. Ao contrário de elementos de duche convencionais, o Fundo Ligno está
adaptado à camada de cobertura em madeira e na área do rebordo tem uma espessura de apenas 20 mm. Desta
forma, pode ser integrado na camada de cobertura de forma otimizada – sem estabelecer mais alturas e sem medidas

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

de nivelamento morosas.
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Fundo Ligno
Base de duche para
lages de madeira
1

2

3

4
5

6

9

7

8

1

4

Produtos utilizados
1

Painéis wedi  para a montagem de paredes de duche bem

5

2

Mosaicos

3

Fundo Ligno  Elemento de duche ao nível do chão

6

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem
impermeável de juntas

7

para tetos de vigas em madeira
4

Dreno wedi Fundo  embutido no pavimento
de vigas de madeira

como para o revestimento de superfícies adjacentes

wedi 320  para a colagem em toda a superfície dos

Fita de reforço wedi Tools 600 mm  para reforço
de toda a superfície

mosaicos e elementos Fundo na base

94

8

Primário

9

Pavimento de vigas de madeira

A variante colocada com 20 mm de altura de montagem
A par da versão integrada existe ainda a possibilidade de processamento do elemento de chão Fundo Ligno no
pavimento de vigas de madeira. Na montagem igualmente fácil são utilizadas adicionalmente os painéis wedi

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

niveladores de altura. A vedação das juntas pode ser efetuada com wedi 610.
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Fundo Primo Easy Set
Sistema de encaixe
embutido para drenagem
pontual
1

2

3

4

5

6

7

Produtos utilizados
1

Fundo Primo  Elemento de duche, aqui com drenagem

5

Painéis wedi  para a montagem de paredes de duche bem
como para o revestimento de superfícies adjacentes

pontual, central
2

Dreno wedi Fundo  aqui com dreno horizontal DN 50

6

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

3

Fundo Primo Easy Set  o sistema de encaixe embutido

7

Betonilha

simples no conjunto completo
4

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem
impermeável de juntas

96

Coloca o duche à altura de forma extremamente fácil
Com o conjunto Fundo Primo Easy os duches ao nível do chão da série wedi Fundo podem ser rápida e facilmente
colocados à altura adequada. Não é necessário o enchimento moroso com argamassa e betonilha. A altura de

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

montagem total do conjunto Fundo Primo Easy plus do elemento Fundo é de 14 cm.
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Fundo Plano Linea
Sistema completo
plano 70 mm
2

3

1

4

5

6

7

9
8

4
Altura de
montagem de
apenas 70 mm
incl. tecnologia
de drenagem

11

10

12

Produtos utilizados
1

Painéis wedi  para montagem de paredes de duche

2

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

3

Mosaicos

4

wedi 320  para a colagem em toda a superfície dos

8

9

10 Fita de isolamento de perímetros wedi  separador de

Cobertura de calha wedi Fundo  Versão padrão,

insonorização do sistema de Fundo
11 Película de polietileno  película de construção padrão como

comprimento 900 mm
6

Tiras de vedação Fundo Plano Linea  para vedação

camada divisória entre o tapete de insonorização e a argamassa
12 wedi Nonstep Pro  Tapete de insonorização para isolamento

da ligação do tubo
7

Conjunto de vedação wedi Fundo  Fundamental para
selagem dos espaços contíguos

mosaicos e elementos Fundo na base
5

Fundo Plano Linea  Elemento de duche com tecnologia de
drenagem ﬁxamente integrada (drenagem linear)

de impacto da água debaixo de elementos de chão wedi Fundo

Para enchimentos ligados ou argamassa húmida
comparável à terra
98

Drenagem linear com dreno integrado
Fundo Plano Linea é o sistema completo mais plano para duches ao nível do chão com drenagem linear com apenas
70 mm de altura de montagem total incl. tecnologia de montagem integrada de fábrica. A drenagem linear está
posicionada muito próxima da parede e opcionalmente disponível com calha curta ou comprida. A inclinação pre-

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

deﬁnida com precisão já se encontra integrada de fábrica no elemento de chão.
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Fundo Riolito neo
Drenagem linear
próxima da parede
1

4

2

3
5
6
7
8

3
9

10
11
12

Produtos utilizados
1

Painéis wedi  para a montagem de soluções de parede

7

e de nichos

8

2

Mosaicos

3

wedi 320  para a colagem em toda a superfície dos mosaicos

9

10 Película de polietileno  película de construção padrão como

Cobertura de calha wedi Fundo  Versão exclusiva,

camada divisória entre o tapete de insonorização e a argamassa
11 wedi Nonstep Pro  Tapete de insonorização para isolamento

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem

de impacto da água debaixo de elementos de chão wedi Fundo

impermeável de juntas
6

Fita de isolamento de perímetros wedi  separador de
insonorização do sistema de Fundo

comprimento 800 mm
5

Conjunto de vedação wedi Fundo  Fundamental para
selagem dos espaços contíguos

e elementos Fundo na base
4

Dreno de calha wedi Fundo  aqui com dreno horizontal DN 50

Fundo Riolito neo  O elemento de duche ao nível do chão

12 Screed

com drenagem linear próxima da parede
100

Design em toda a linha
Fundo Riolito neo é um elemento de duche ao nível do chão com dreno de calha próximo da parede, que permite
que a água do duche escoe numa linha estreita. A inclinação necessária para tal já se encontra integrada nos elementos de chão e permite a colocação de mosaicos de formato grande com diversas espessuras quase sem juntas

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

(5 – 25 mm).
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Fundo Riolito
Drenagem linear
do tipo clássico
1
4

2

3
6
5

7

3

1

8

9

Produtos utilizados
1

Painéis wedi  para a montagem de paredes de duche bem

5

como para o revestimento de superfícies adjacentes

6

Fundo Riolito  o elemento de duche com drenagem linear
wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem
impermeável de juntas

2

Mosaicos

3

wedi 320  para a colagem em toda a superfície dos mosaicos

7

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

e elementos Fundo na base

8

Primário

Cobertura de calha wedi Fundo  Versão exclusiva,

9

Chão de madeira

4

comprimento 700 mm

102

Montagem rápida. Com segurança.
Os elementos de duche ao nível do chão Fundo Riolito e Fundo Rioﬁno também idealmente adequados para a
drenagem linear em bases de madeira. Tal como para a montagem em betonilha, opcionalmente com dreno do

Produtos

Tecnologia

Processamento Fundo

sistema wedi vertical ou horizontal.
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Fundo Discreto
Dreno de parede ótico
1

2

4

3
5

6

7

8

9
10

11

Produtos utilizados
1

Painéis wedi  como parede divisória estável individual, bem

7

2

Fundo Discreto  o dreno de parede ótico

8

3

Fundo Riolito  O elemento de duche com drenagem linear

9

4

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem
Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas

6

Conjunto de vedação wedi Fundo  Fundamental para

Betonilha
Fita de isolamento de perímetros wedi  separador de
insonorização do sistema de Fundo

10 Película de polietileno  película de construção padrão como

impermeável de juntas
5

wedi 320  para a colagem em toda a superfície
dos elementos Fundo na base

como para o revestimento de superfícies de parede

camada divisória entre o tapete de insonorização e a argamassa
11 wedi Nonstep Pro  Tapete de insonorização para isolamento

de impacto da água debaixo de elementos de chão wedi Fundo

selagem dos espaços contíguos
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Design de dreno com efeito Wow
Design intemporal e possibilidades de conceção totalmente novas. O Fundo Discreto constitui a colocação da
coroa no Riolito neo, Riolito assim como no Plano Linea no verdadeiro sentido da palavra. Como elemento de encaixe
mais fácil esta inovação inteligente constitui um dreno de parede ótico. Nesse processo, o elemento de encaixe é
ligeiramente expansível em todas as direções. Área de assento, possibilidade de armazenamento ou parede dupla

Produtos

Tecnologia

Destaque
do design

Processamento Fundo

completa – estes componentes de sistema modular não colocam qualquer limite às ideias de conceção.
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wedi Shower-Kits
Sistema de duche
completo

O sistema
completo
num
conjunto

1

4

5

2
6
3

7

7

Produtos utilizados
1

2

3

Painéis wedi  para a montagem de paredes de duche bem

4

como para o revestimento de superfícies adjacentes

5

wedi 610  agente adesivo e vedante para a colagem

Fita de reforço wedi Tools  para o reforço de juntas
Fita de vedação wedi Tools  para vedação segura de juntas
de cantos, de ligação e de topo, assim como penetrações

impermeável de juntas

6

Fundo Primo  elemento de duche, aqui com drenagem

7

Dreno wedi Fundo  aqui com dreno horizontal DN 50
wedi Tools  outros componentes do conjunto como
placas de ﬁxação, buchas, discos de isolamento e parafusos

pontual descentralizada

autorroscantes
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Conjunto completo para um duche ﬁnal ao nível do chão
O conjunto shower wedi é um sistema completo para criação de um duche de canto ao nível do chão. Embalado
de forma prática em apenas um cartão, inclui todos os materiais, necessários a um duche de canto impermeável:
uma construção de chão ﬁável composta por elemento e chão wedi e sistema de sistema adequado, uma solução
de parede impermeável sob a forma de painel wedi, assim como acessórios de vedação e montagem adequados.
 Conjunto completo com componentes de sistema adaptados entre si
 Impermeável a 100 % no sistema completo
 Montagem extremamente segura, fácil e rápida
 Manuseamento prático e transporte seguro em apenas um cartão

Produtos
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Processamento Fundo

 Opcionalmente expansível com componentes de sistema modulares wedi, como por ex. banco ou nicho
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Fundo Primo

Fundo Riolito neo

Fundo Ligno

Fundo Plano

 Drenagem pontual clássica

 Drenagem linear próxima

 Drenagem pontual especíﬁca

 Sistema completo

 Opcionalmente com dreno
do sistema vertical ou

para pavimentos de vigas

da parede
 Opcionalmente com dreno

 Opcionalmente com

do sistema vertical ou

horizontal
 Para montagem em
betonilha e madeira

horizontal

dreno do sistema vertical

 Para montagem em

plano 65 mm
 Dreno de sistema wedi

de madeira

ou horizontal

integrado ﬁxamente
 Idealmente adequado
para renovações

 Para montagem em ou

betonilha e madeira

sobre pavimentos de vigas
de madeira

Pode encontrar as instruções de montagem detalhadas de todos os produtos Fundo em www.wedi.eu

...

...

...
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...

wedi Fundo
Fácil, seguro
e rápido
Instruções de montagem e películas de processamento
Saber como. Pode consultar as instruções de montagem completas de todos os elementos de chão wedi Fundo
facilmente online na área de Download em www.wedi.eu. As imagens móveis adequadas relativas às soluções
de sistema wedi são-lhe disponibilizadas nos nossas inúmeras ﬁlmes multilíngues de processamento no nosso

Produtos
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Processamento Fundo

canal Youtube em: www.youtube.com/user/wediGmbH/playlists
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Coberturas de
calhas e grelhas em
design diversiﬁcado
Coberturas de calhas de elevada 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 calha wedi. Disponível como versão padrão ou exclusiva, variante com
possibilidade de colocação de mosaicos, assim como design Fundo Persono, o acabamento de elevada qualidade com uma imagem personalizada.
Logotipo, inscrição ou gráﬁco, aplicado parcialmente ou em toda a superfície – tudo é possível.

Cobertura de calha wedi Fundo padrão

Coberturas de calha wedi Fundo com possível colocação de mosaico

Coberturas de calha wedi Fundo exclusivas

Coberturas de calha Fundo Persono, padrão ou exclusivo

Outras versões na vista geral do produto a partir da página 136, assim como na internet em wedi.eu
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Grelhas exclusivas para a drenagem pontual
As novas grelhas wedi deslumbram em termos de design e qualidade. São precisamente os detalhes que conferem um toque especial à casa de
banho. Forma redonda ou angular, como versão padrão ou em aço inoxidável maciço – as grelhas wedi são a solução ideal para todas as formas
e cores de mosaico.

Fundo Fino 5.1

Fundo Fino 4.2

Fundo Fino 3.2

Outras versões na vista geral do produto a partir da página 136, assim como na internet em wedi.eu
111

Produtos

Tecnologia

Fundo Fino 2.1

Processamento Fundo

Fundo Fino 1.1

Ligação de
primeira para
cada lado

Perﬁs de inclinação Chão
Para a transição estética para o chão de
mosaico adjacente é utilizado este perﬁl
inclinado cuneiforme e possível de encurtar.
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Perﬁs de acabamento e de inclinação wedi Fundo
Durante a montagem de duches ao nível do chão surge rapidamente a necessidade de adaptar os mosaicos à inclinação
do elemento de chão. Graças às cunhas de inclinação wedi, a chanfradura ou o corte moroso dos mosaicos de parede
pertencem ao passado. Os perﬁs de acabamento e de inclinação wedi Fundo foram especialmente concebidos para
os elementos de chão Fundo Riolito, Fundo Riolito neo, assim como Fundo Plano Linea. Permitem uma transição ótica
de elevada qualidade da inclinação do elemento de chão para o revestimento de chão plano ou para uma parede
contígua. Os perﬁs estão disponíveis como versão à direita e esquerda, bem como em diferentes alturas.

Perﬁs de acabamento

Perﬁs de inclinação Parede

O perﬁl de acabamento decorativo

O perﬁl de parede especíﬁco, é cuneiforme
conforme a inclinação e destina-se à transição

parede acima da drenagem linear.

perfeita entre o chão e a parede.

Produtos
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cria uma ligação ótica uniforme à

113

A tecnologia
do sistema
Simplesmente
seguro, certamente
fácil
A funcionalidade e a segurança têm um papel decisivo em todas as subconstruções da wedi. Precisamente por isso os artesãos conﬁam desde há
décadas na qualidade única dos sistemas modulares
wedi. São isoladores térmicos, de utilização variável,
expansíveis, leves e em simultâneo estáveis, assim
como 100 % impermeáveis.
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Que altura de montagem possui cada elemento de chão?
Na procura de elemento de chão adequado, surge uma questão especialmente importante: Que altura de montagem
tem o elemento de chão? Frequentemente os produtos não são adquiridos com a altura de montagem real, mas
sim com as dimensões em bruto no dreno. O que é necessário é o ponto mais alto no rebordo exterior de um elemento.
Por isso referimos sempre a altura máxima do elemento de chão – o único valor que conta para si.
Elemento de duche ao nível do chão wedi + dreno wedi Fundo = Altura de montagem

Dimensão bruta no dreno, ponto mais
baixo do elemento de chão (interior)

Altura de montagem, ponto mais
alto de elemento de chão (exterior)

Elemento de duche ao nível do chão

wedi Fundo drains

Altura de montagem

Fundo Ligno (montagem nivelada com pavimento de madeira)

Dreno Fundo vertical ou horizontal, DN 50

20 mm

Fundo Ligno (montagem, no pavimento de madeira)

Dreno Fundo vertical ou horizontal, DN 50

122 mm

Fundo Primo

Dreno Fundo vertical, DN 50

40 mm

Fundo Riolito neo, Riolito, Rioﬁno

Dreno Fundo vertical, DN 50

50 mm

Fundo Integro (dreno integrado no sistema)

–

90 mm

Fundo Plano (dreno integrado no sistema)

–

65 mm

Fundo Plano Linea (dreno integrado no sistema)

–

70 mm

Fundo Primo, Riolito neo, Riolito, Rioﬁno

Dreno Fundo Minimax, DN 40

97 a 99 mm

Fundo Primo, Riolito neo, Riolito, Rioﬁno

Dreno Fundo horizontal, DN 50

Produtos
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130 mm
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Características técnicas
Fundo Primo / Trollo / Borgo / Nautilo
Resistente a cadeira de rodas a partir do tamanho de mosaico mínimo

50 × 50 mm

Mosaico de vidro a partir de 3 mm (apenas para área descalça), tamanho mínimo

20 × 20 mm

Altura de montagem mínima em função do dreno: dreno horizontal, DN 50

130 mm

Altura de montagem mínima em função do dreno: dreno horizontal Mini Max, DN 40

97 mm

Altura de montagem mínima em função do dreno: dreno vertical, DN 50

40 mm

Inclinação de superfície (rebordo exterior da placa de base até ao rebordo exterior da abertura do dreno)
(exceção: Fundo Nautilo, 28 mm)

18 mm

Impermeabilidade testada

1,5 bar

Reação ao fogo EN 13501

E

Fundo Ligno
Resistente a cadeira de rodas a partir do tamanho de mosaico mínimo

50 × 50 mm

Mosaico de vidro a partir de 3 mm (apenas para área descalça), tamanho mínimo

20 × 20 mm

Inclinação de superfície (rebordo exterior de placa de base até ao rebordo exterior da abertura do dreno)

≥ 1,57 %

Impermeabilidade testada

1,5 bar

Reação ao fogo EN 13501

E

Drenagem pontual
Capacidades de drenagem Dreno Fundo Mini Max, horizontal, DN 40

0,50 l/s ; 30,0 l/min

Capacidades de drenagem Dreno Fundo Plano horizontal (integrado ﬁxamente no elemento) DN 40

0,50 l/s ; 30,0 l/min

Capacidades de drenagem Dreno Fundo, horizontal, DN 50

0,80 l/s ; 48,0 l/min

Capacidades de drenagem Dreno Fundo, vertical, DN 50

1,10 l/s ; 66,0 l/min

Capacidades de drenagem Dreno Fundo, vertical, DN 70

1,00 l/s ; 60,0 l/min

Fundo Plano
Resistente a cadeira de rodas a partir do tamanho de mosaico mínimo

50 × 50 mm

Altura de montagem mínima

65 mm

Inclinação de superfície (do rebordo exterior da placa de base Fundo Plano até ao rebordo
exterior da abertura do dreno)

≥ 1,26 %

Estrutura para admissão de grelha em aço inoxidável (ﬁxa no elemento)

136 × 136 × 8 mm

Grelha em aço inoxidável

132 × 132 mm

Estrutura de nivelamento

136 × 136 × 24,7 mm

Impermeabilidade testada

1,5 bar
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Características técnicas
Fundo Riolito neo / Riolito / Rioﬁno
Resistente a cadeira de rodas a partir do tamanho de mosaico mínimo

50 × 50 mm

Mosaico de vidro a partir de 3 mm (apenas para área descalça), tamanho mínimo

20 × 20 mm

Altura de montagem mínima em função do dreno: dreno horizontal, DN 50

130 mm

Altura de montagem mínima em função do dreno: dreno horizontal, Mini Max, DN 40

99 mm

Altura de montagem mínima em função do dreno: dreno vertical, DN 50

50 mm

Inclinação de superfície (do rebordo exterior da placa de base Riolito neo / Riolito / Rioﬁno até ao
rebordo exterior da abertura do dreno)

15 mm

Fundo Riolito neo / Riolito / Rioﬁno estão disponíveis para entrega com calhas
nos seguintes comprimentos

300 a 1100 mm

Impermeabilidade testada

1,5 bar

Reação ao fogo EN 13501

E

Linear drainage
Capacidades de drenagem Dreno de calha Fundo Mini Max, horizontal, DN 40

0,50 l/s ; 30,0 l/min

Capacidades de drenagem Dreno Fundo Plano Linea horizontal (integrado ﬁxamente no elemento) DN 40

0,40 l/s ; 24,0 l/min

Capacidades de drenagem Dreno de calha Fundo, horizontal, DN 50

0,80 l/s ; 48,0 l/min

Capacidades de drenagem Dreno de calha Fundo, vertical, DN 50

1,10 l/s ; 66,0 l/min

Fundo Plano Linea
Resistente a cadeira de rodas a partir do tamanho de mosaico mínimo

50 × 50 mm

Altura de montagem total incl. tecnologia de drenagem integrada

70 mm

Inclinação de superfície (do rebordo exterior da placa de base Fundo Plano Linea até ao
rebordo exterior da abertura do dreno)

≥ 1,19 %

Área de ajuste para coberturas em aço inoxidável

5 – 25 mm

A Fundo Plano Linea está disponível com calhas nos seguintes países

300 a 900 mm

Impermeabilidade testada

1,5 bar

50 × 50 mm

Mosaico de vidro a partir de 3 mm (apenas para área descalça), tamanho mínimo

20 × 20 mm

Altura de montagem mínima

90 mm

Inclinação de superfície (do rebordo exterior da placa de base Fundo Integro até ao
rebordo exterior da abertura do dreno)

≥ 1,5%

Estrutura para admissão de grelha em aço inoxidável (ﬁxa no elemento)

120 × 120 × 4 mm

Grelha em aço inoxidável

115 × 115 mm

Estrutura de nivelamento

Ø 115 × 40 mm

Capacidade de drenagem

0,80 l/s ; 48,0 l/min
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Fundo Integro

Características técnicas
Painel wedi
Dimensão de insonorização DIN EN ISO 140-3 (com espessura de placa de 12,5 mm)

Rw,P 23 dB

Reação ao fogo EN 13501

E

Esforço de ﬂexão com base na DIN 53293 (vigora para painel wedi com 10, 12,5 e espessura de placa de 20 mm)

3900 kPa (valor médio)

Resistência adesiva

0.28 N/mm2

Peso de painel wedi (1250 × 600 × 4mm) até painel wedi XXL (2500 × 1200 × 50mm)

2,7 Kg até 13,8 Kg

Coeﬁciente de expansão térmica linear

0.02 mm/mk

Painel wedi Vapor
Barreira de vapor (barreira de vapor em resina epóxi areada)

1,5 mm

Espessura da camada de ar equivalente, valor sd (barreira de vapor em resina epóxi)

283 m

Coeﬁciente de resistência da difusão do vapor de água (μ) EN 12086

188571

Condutividade térmica EN 13164

0,036 W/mK

Reação ao fogo EN 13501

E

Sistemas de painéis Espuma em bruto
Espuma rígida em polistireno extrudida

XPS

Tensão de compressão a longo prazo (50 anos) ≤ 2% de compressão EN 1606

0,08 N/mm2

Resistência à pressão / tensão com 10 % de compressão EN 826

0,25 N/mm2

Módulo de elasticidade correspondente EN 826

10 – 18 N/mm2

Condutividade térmica EN 13164

0,036 W/mK

Resistência à tração EN 1607

0,45 N/mm2

Resistência ao cisalhamento EN 12090

0,2 N/mm2

Módulo de rigidez EN 12090

7 N/mm2

Densidade bruta EN 1602

32 kg/m3

Coeﬁciente de resistência da difusão do vapor de água (μ) EN 12086

100

Absorção de água em caso de imersão prolongada EN 12087

≤ 1,5 Vol.-%

Capilaridade

0

Coeﬁciente de expansão térmica linear

0,07 mm/mK

Limites de temperatura

-50 / +75 °C

Reação ao fogo EN 13501

E

Agente propulsor dióxido de carbono Valor GWP

1
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Valores de isolamento térmico
Painel wedi
Espessura nominal [mm]

Resistência à transmissão de calor 1/Δ 1) [m2 × K/W]

Valor U 2) [W/m2 × K]

4

0,108

3,60

6

0,167

2,97

10

0,229

2,509

12,5

0,3

2,13

20

0,514

1,46

30

0,800

1,03

40

1,086

0,80

50

1,371

0,65

60

1,657

0,55

80

2,229

0,42

100

2,800

0,34

Espessura nominal [mm]

Resistência à transmissão de calor 1/Δ 1) [m2 × K/W]

Valor U 2) [W/m2 × K]

14

0,3

2,13

21,5

0,514

1,46

51,5

1,371

0,65

Tecnologia

Painel wedi Vapor

1)

A determinação da resistência à transmissão de calor 1/Δ, para o isolamento térmico tem como base o grupo de condutividade 035 conforme
a DIN 4108.
Durante a determinação do valor U são apenas considerados o painel wedi e as resistências de transmissão de calor 1/␣i e 1/␣a para paredes
exteriores. No caso de aplicação concreto devem ainda ser consideradas a alvenaria disponível e outras camadas.
Produtos

2)

121

A garantia e a
simplicidade de
uma selagem segura
Agente adesivo e vedante
wedi 610 – Como agente adesivo e vedante de um componente de aplicação diversiﬁcada, o wedi 610 adequa-se
especialmente à união de juntas resistente à água, entre outros, de painéis. Para além disso possui uma excelente
resistência às intempéries e a químicos e é isento de solventes, silicone e PCP.
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Conjunto de vedação
O conjunto de vedação wedi Fundo inclui uma pasta de vedação de 2 componentes e ﬁta de vedação / cantos de
vedação wedi Tools para vedação de juntas ﬂexível – as quantidades adaptadas perfeitamente à montagem de
um elemento de chão Fundo. A ﬁta de vedação wedi Tools, também disponível em separado, é composta por um
polipropileno revestido a velo TPE. Adequa-se à ligação impermeável de produtos wedi a materiais externos ao
sistema.

Pastas de vedação
wedi 520 – Pastas de vedação ﬂexíveis e de 2 componentes embalada numa proporção de mistura adequada.
wedi 520 resistente a ﬁssuras e garante uma elevada segurança em caso de ﬁssuras posteriores ocorrentes na
base. Pode ser utilizado universalmente no interior e exterior. Para vedação de detalhes de vedação em todos os

Produtos
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sistemas de vedação wedi.
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Membrana de impermeabilização
wedi Subliner Dry – Membrana de vedação de camada ﬁna, resistente a ﬁssuras em película de polietileno altamente resistente a rutura, que devido ao seu revestimento em velo especial de ambos os lados disponibiliza uma
ﬁxação otimizada aos materiais de colocação de mosaicos. Perfeitamente combinável com os componentes de
sistema wedi, por ex. ﬁta de vedação wedi Tools e wedi 520. Para medidas de vedação rápidas em estaleiros de
construção com prazos, associadas a mosaicos e placas cerâmicas, assim como revestimentos em pedra natural
para superfícies de parede e chão na área interior. Testada e certiﬁcada para as áreas de aplicação até W2-I.

Vedar e isolamento de tensão
wedi Subliner Dry & Flex – Membrana de vedação e isolamento resistente a ﬁssuras, ﬂexível em película de polietileno altamente resistente a ruturas. Para medidas de vedação rápidas em estaleiros de construção com prazos,
associadas a mosaicos e placas de cerâmica, assim como revestimentos em pedra natural para superfícies de
parede e chão na área interior e exterior. A membrana especial provoca uma compensação de tensão melhorada
em caso de mudanças de temperatura abruptas. Testada e certiﬁcada para as áreas de aplicação até W2-I.
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Mangas de vedação
As mangas de vedação dilatáveis e revestidas a velo wedi adequam-se à vedação de tubagens debaixo de revestimentos cerâmicos em espaços de duche e húmidos. Disponível nas dimensões nominais DN 15 – 35, DN 40 – 75
e DN 90 – 125 e disponibilizam para execuções de diversos tamanhos e diversas aplicações uma solução de vedação
segura.

Fita de vedação butílica para banheira – opcional no conjunto
com tiras de isolamento autocolantes
A ﬁta de vedação para banheira revestida a velo wedi Tools é composta por um velo em polipropileno revestido
a TPE com tira de butilo aplicada. Dispõe de boas propriedades de aderência e adequa-se à vedação segura de
banheiras e bases de duche em aço esmaltado, acrílico ou materiais idênticos. Opcionalmente está disponível no
conjunto com a tira de isolamento autocolante, que cria uma compensação de tensão entre a banheira e a parede

Produtos
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adjacente.
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Insonorização
da mais recente
geração
wedi Nonstep Pro
wedi Nonstep Pro é o produto ideal para o isolamento eﬁciente de ruído de passos e do impacto da água. Não só
cumpre os requisitos mínimos, como foi testado no sistema modular wedi com êxito quanto ao cumprimento dos
requisitos crescentes relativamente à insonorização. O material de elasticidade extremamente resistente de uma
ligação de granulado/ﬁbras de borracha com ligantes de poliuretano garante um amortecimento de ruído e de vibrações otimizado, mecanicamente muito resistente e disponível nas espessuras 8 mm e 17 mm.

Elástico e mecanicamente
resistente

Forte amortecimento de ruído
como por ex. ruídos do impacto
da água

Durável e reciclável

Medida de melhoria até

30

dB
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wedi Nonstep Pro
Isolamento de
ruídos do impacto
da água sob os
elementos de chão
wedi Fundo

wedi Nonstep Plan

wedi Nonstep Plus

O tapete de insonorização wedi Nonstep Plan com

O painel composto de insonorização wedi Nonstep

um revestimento ﬂexível, mineral é utilizado para o

Plus é composto por um painel de 6 mm wedi, que

isolamento sob revestimentos de chão cerâmicos, la-

está colado de fábrica com um tapete de borracha de

minado ou parquet pré-fabricado.

5 mm, de forma a ocorrer uma ligação com dobra nivelada. É utilizado como isolamento sob revestimentos

Tecnologia

de chão cerâmicos, laminado ou parquet pré-fabricado.

Melhoria do ruído de

passos sob mosaicos: 14 db

passos sob mosaicos: 16 db

Produtos

Melhoria do ruído de
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Os produtos de
elevada qualidade,
diversiﬁcados e
compatíveis
Sistemas modulares
Diversidade no sistema signiﬁca diversidade na casa
de banho. Os sistemas modulares wedi são imprescindíveis debaixo do mosaico. Os revestimentos cerâmicos de elevada qualidade necessitam de uma
base segura absoluta. Os artesãos conﬁam desde há
décadas na qualidade wedi única, especialmente sob
mosaicos. Impermeabilidade a 00 % e com 100 % de
segurança – da wedi com qualidade comprovada.
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Painéis
Painéis e elementos pré-fabricados

2500 × 600 × 10 mm  01-00-00/010
2500 × 600 × 12,5 mm  01-00-00/112
2500 × 625 × 12,5 mm  01-00-00/012
2500 × 600 × 20 mm  01-00-00/020
2500 × 600 × 30 mm  01-00-00/030
2500 × 600 × 40 mm  01-00-00/040
2500 × 600 × 50 mm  01-00-00/050
2500 × 600 × 60 mm  01-07-10/060
2500 × 600 × 80 mm  01-07-10/080
2500 × 600 × 100 mm  01-07-10/199

Painel wedi
1250 × 600 × 4 mm  01-00-00/004
1250 × 600 × 6 mm  01-00-00/006
1250 × 600 × 10 mm  01-07-00/010

2600 × 600 ×
2600 × 600 ×
2600 × 600 ×
2600 × 600 ×
2600 × 600 ×

10 mm  01-00-00/610
20 mm  01-00-00/620
30 mm  01-00-00/630
40 mm  01-00-00/640
50 mm  01-00-00/650

2500 × 600 × 4 mm  01-02-50/004
2500 × 600 × 6 mm  01-02-50/006

Painel wedi XL & XXL
2500 × 900 × 12.5 mm  01-00-00/912
2500 × 900 × 20 mm  01-00-00/920
2500 × 900 × 30 mm  01-00-00/930
2500 × 900 × 50 mm  01-00-00/950
2600 × 1200 × 12,5 mm  01-00-01/612
2500 × 1200 × 20 mm  01-00-01/220
2500 × 1200 × 30 mm  01-00-01/230
2500 × 1200 × 50 mm  01-00-01/250

wedi Bathboard

wedi Bathboard Shower

wedi I-Board

peça longitudinal:
1800 × 600 × 20 mm  07-38-20/100
2100 × 600 × 20 mm  07-38-20/101

900 × 200 × 20 mm  07-38-30/001
900 × 300 × 20 mm  07-38-30/002

1245 × 1200 × 20 mm  07-39-64/220

wedi Moltoromo
segmento de parede direito

wedi Moltoromo
segmento de parede angular

wedi Moltoromo
segmento de parede arredondado

300 × 50 × 2600 mm  07-64-49/003
600 × 50 × 2600 mm  07-64-49/004

300 × 300 × 2600 mm  07-64-49/002

424,3/123,1 × 50 × 2600 mm  07-64-49/005
421,0/ 88,1 × 50 × 2600 mm  07-64-49/006
414,1/ 75,6 × 50 × 2600 mm  07-64-49/001

wedi Moltoromo
junta côncava

wedi Moltoromo
perﬁl de acabamento central

wedi Moltoromo
perﬁl de acabamento lateral

200 × 200 × 2600 mm  07-64-49/010

93,3 × 100 × 2600 mm  07-64-49/008

100 × 100 × 2600 mm  07-64-49/009

peça de cabeceira:
770 × 600 × 20 mm  07-38-20/102

Sistemas de paredes divisórias
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Painel wedi Construct

Painel wedi Vapor

longitudinal:
2500 × 600 × 20 mm  01-07-09/020
2500 × 600 × 30 mm  01-07-09/030
2500 × 600 × 50 mm  01-07-09/050

2500 × 600 × 12,5 mm  01-07-13/112
2500 × 600 × 20 mm  01-07-13/020
2500 × 600 × 50 mm  01-07-13/050

transversal:
2500 × 600 × 20 mm  01-07-08/020
2500 × 600 × 30 mm  01-07-08/030
2500 × 600 × 50 mm  01-07-08/050

wedi Mensolo-L

wedi Mensolo-U

150 × 150 × 2500 mm  07-43-00/091
200 × 200 × 2500 mm  07-43-00/092
300 × 300 × 2500 mm  07-43-00/093
200 × 400 × 2500 mm  07-43-00/094
150 × 150 × 2600 mm  07-43-00/691
200 × 200 × 2600 mm  07-43-00/692
300 × 300 × 2600 mm  07-43-00/693
200 × 400 × 2600 mm  07-43-00/694

150 × 300 × 150 × 2600 mm  07-43-00/696
200 × 200 × 200 × 2600 mm  07-43-00/695

wedi Moltoromo
segmento de alimentação direito

wedi Moltoromo
segmento de alimentação angular

wedi Moltoromo
segmento de alimentação arredondado

100 × 600 × 2600 mm  07-64-49/007

300 × 300 × 2600 mm  07-64-49/011

180 × 424,3 × 2600 mm  07-64-49/012
150 × 421,0 × 2600 mm  07-64-49/013
140 × 414,1 × 2600 mm  07-64-49/014

wedi Moltoromo
conjunto de montagem

wedi Moltoromo
conjunto de ﬁxação de parede / porta

2 sapatas de ﬁxação
4 cunhas de espuma
1 rolo de ﬁta de armação 25 m
1 cartucho wedi 610, cola e vedante
1 instruções de montagem

2 sapatas de ﬁxação
6 buchas de encaixe Mea
07-64-49/016

Produtos

07-64-49/015
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Painéis
Material de montagem e vedação

wedi 610
cola e vedante

wedi 520
Pastas de vedação ﬂexíveis

wedi 360, Argamassa de densidade
média ﬂexível, rápida

11-99-00/520

11-00-25/360

wedi Tools ﬁta de armação
e ﬁta de armação, autocolante

wedi Tools
ﬁta vedante

wedi Tools cantos vedantes,
forrada a tecido não-tecido

ﬁta de armação
25 m × 125 mm  09-52-20/053
50 m × 600 mm  09-52-10/052

10 m × 120 mm  09-51-10/311
50 m × 120 mm  09-51-10/352
50 m × 100 mm  09-51-00/352

interior:
120 × 120 mm

exterior:
115 × 115 mm

09-51-30/001

09-51-35/001

310 ml

600 ml

07-69-02/002

07-69-02/007

ﬁta de armação, autocolante
25 m × 125 mm  09-52-25/053
50 m × 600 mm  09-52-15/052

wedi Subliner Dry
folha de vedação

wedi Subliner Dry & Flex
folhas de vedação e de isolamento

Lã de protecção wedi

30 × 1 m  09-51-10/332
5 × 1 m  09-51-10/305

15 × 1 m  09-51-10/315

25 × 1 m  08-46-00/100

 aço inox
 galvanizada

wedi Tools
cavilha de metal, galvanizada

wedi Tools
cavilha de metal, aço inox

wedi Tools
arruela isolante
35 mm, galvanizada
10 Ud.  09-48-62/106
100 Ud.  09-48-60/106

50 mm
100 Ud.  09-49-20/104

140 mm
10 Ud.  09-49-22/114
100 Ud.  09-49-20/114

80 mm
10 Ud.  09-49-41/108
100 Ud.  09-49-40/108

80 mm
10 Ud.  09-49-23/108
100 Ud.  09-49-20/108

200 mm
100 Ud.  09-49-20/122

110 mm
10 Ud.  09-49-41/111
100 Ud.  09-49-40/111

140 mm
10 Ud.  09-49-41/114
100 Ud.  09-49-40/114

35 mm, aço inox
10 Ud.  09-48-61/239
100 Ud.  09-48-60/239

110 mm
10 Ud.  09-49-22/111
100 Ud.  09-49-20/111
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wedi 320
Cola para mosaico, universal

Conjunto vedante
wedi Fundo

Tiras isolantes
para rebordo wedi

11-00-25/320

2,4 kg componente pó
1,2 kg componente líquido
10 m ﬁta vedante
2 cantos vedantes interior

25 m × 150 mm × 5 mm  01-12-55/006

07-37-96/000

wedi Tools
anel vedantes

wedi Tools
ﬁta vedante de butilo para banheiras

wedi Tools ﬁta vedante de butilo para banheiras + ﬁta de desacoplamento autocolante

120 × 120 mm  09-51-20/050
150 × 150 mm  09-51-10/361
250 × 250 mm  09-51-10/362

3600 × 120 mm  09-51-10/360

3600 × 120 mm
3600 × 30 mm

wedi Tools
conector 90°

wedi Tools
conector de parede

wedi Tools
conector 180°

5 Ud.  09-53-03/191
100 Ud.  09-53-00/191

5 Ud.  09-53-03/192
100 Ud.  09-53-00/192

5 Ud.  09-53-03/193
100 Ud.  09-53-00/193

wedi Tools
conjunto de ﬁxação

wedi Tools
conjunto de pinos para cavidades

100 × 100 × 8 mm
400 × 50 × 15 mm

Cavilhas:
Ø 4,5 × 60 mm

20-65-53/001

20-65-53/004

09-51-10/363

Produtos

Parafusos:
Ø 6,0 × 35 mm
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Duches ao nível do chão
Drenagem pontual

Fundo Primo
quadrado, dreno central

Fundo Primo
quadrado, dreno descentral

Fundo Primo
rectangular, dreno central

900 × 900 × 40 mm  07-37-35/170
1000 × 1000 × 40 mm  07-37-35/131
1200 × 1200 × 40 mm  07-37-35/171
1500 × 1500 × 40 mm  07-37-35/175

900 × 900 × 40 mm  07-37-36/170
1000 × 1000 × 40 mm  07-37-35/531
1200 × 1200 × 40 mm  07-37-36/171
1500 × 1500 × 40 mm  07-37-36/175

900 × 750 × 40 mm  07-37-35/176
1200 × 900 × 40 mm  07-37-35/174
1400 × 900 × 40 mm  07-37-35/196
1500 × 900 × 40 mm  07-37-36/120
1800 × 900 × 40 mm  07-37-35/580
1400 × 1000 × 40 mm  07-37-35/198
1500 × 1000 × 40 mm  07-37-36/121

Fundo Trollo
elemento de solo

Fundo Nautilo
elemento de solo, entrada à direita

Fundo Nautilo
elemento de solo, entrada à esquerda

Ø 1140 × 40 mm  07-37-36/575

1890 × 1515 × 50 mm  07-37-36/066

1890 × 1515 × 50 mm  07-37-36/065

Fundo Trollo

Fundo Trollo libero

Fundo Nautilo
entrada à esquerda

1100 × 2015 mm  04-17-09/002

1100 × 2015 mm  04-17-09/003

1850 × 2015 × 1475 mm  04-17-08/000

Soluções com chão de madeira

 Vista de cima
 Vista por baixo

 Vista de cima
 Vista por baixo

 Vista de cima
 Vista por baixo

Fundo Ligno
quadrado, dreno central

Fundo Ligno
quadrado, dreno descentral

Fundo Ligno
rectangular, dreno descentral

900 × 900 × 20 / 41 mm  07-37-32/011
1200 × 1200 × 20 / 41 mm  07-37-32/012
1500 × 1500 × 20 / 41 mm  07-37-32/013

900 × 900 × 20 / 41 mm  07-37-32/021
1200 × 1200 × 20 / 41 mm  07-37-32/023

1200 × 900 × 20 / 41 mm  07-37-32/022
1600 × 900 × 20 / 41 mm  07-37-32/024
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Fundo Primo
rectangular, dreno descentral
1200 × 900 × 40 mm  07-37-36/174
1400 × 900 × 40 mm  07-37-35/150
1600 × 900 × 40 mm  07-37-35/151
1800 × 900 × 40 mm  07-37-35/180
1600 × 1000 × 40 mm  07-37-35/152

Fundo Borgo
dreno descentral
900 × 900 × 40 mm  07-37-35/576
1000 × 1000 × 40 mm  07-37-36/576

Fundo Nautilo libero
entrada à esquerda

Fundo Nautilo
entrada à direita

Fundo Nautilo libero
entrada à direita

1850 × 2015 × 1475 mm  04-17-08/002

1850 × 2015 × 1475 mm  04-17-08/000

1850 × 2015 × 1475 mm  04-17-08/002

Construções
individuais.
Contacte-nos!

wedi Fundo
Elementos de chão especiais

Produtos

Todos os elementos de chão de duche podem ser rapidamente executados e de forma descomplicada de acordo
com o pedido do cliente no que respeita ao formato, à
espessura e posicionamento do dreno.
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Duches ao nível do chão
Grelhas

Fundo Fino 1.1 / 1.3 cobertura de dreno,
aço inoxidável incl. estrutura em plástico

Fundo Fino 2.1 / 2.3 cobertura de dreno,
aço inoxidável incl. estrutura em plástico

Fundo Fino 3.1 / 3.3 cobertura de dreno,
aço inoxidável incl. estrutura em plástico

Fundo Fino 1.1
115 × 115 × 5 mm

Também aparafusável
disponível

Fundo Fino 2.1
115 × 115 × 5 mm

Também aparafusável
disponível

Fundo Fino 3.1
115 × 115 × 5 mm

Também aparafusável
disponível

67-68-00/033

67-68-00/035

67-68-00/037

67-68-00/039

67-68-00/040

67-68-00/042

Fundo Fino 1.2
cobertura de dreno, aço inox, redondo

Fundo Fino 2.2
cobertura de dreno, aço inox, redondo

Fundo Fino 3.2
cobertura de dreno, aço inox, redondo

Ø 115 × 5 mm  67-68-00/034

Ø 115 × 5 mm  67-68-00/038

Ø 115 × 5 mm  67-68-00/041

Coberturas de calhas

wedi Fundo cobertura de calha standard, aço inox
300 × 40 × 18 mm  67-68-00/010

700 × 40 × 18 mm  67-68-00/009

800 × 40 × 18 mm  67-68-00/008

900 × 40 × 18 mm  67-68-00/007

1100 × 40 × 18 mm  67-68-00/006

800 × 40 × 21 mm  67-68-00/003

900 × 40 × 21 mm  67-68-00/004

1100 × 40 × 21 mm  67-68-00/005

900 × 40 × 18 mm  67-68-00/014

1100 × 40 × 18 mm  67-68-00/015

wedi Fundo cobertura de calha exclusivo, aço inox maciço
300 × 40 × 21 mm  67-68-00/001

700 × 40 × 21 mm  67-68-00/002

wedi Fundo cobertura de calha para revestimento com mosaico, aço inox
300 × 40 × 18 mm  67-68-00/011

700 × 40 × 18 mm  67-68-00/012

800 × 40 × 18 mm  67-68-00/013

Drenos

wedi Fundo
dreno vertical, DN 50 / DN 70

wedi Fundo
dreno horizontal, DN 50

wedi Fundo
dreno Mini Max, DN 40

DN 50, quadrado  07-70-00/007
DN 50, redondo  07-70-00/008
DN 70  07-70-00/010

DN 50, quadrado  07-70-00/011
DN 50, redondo  07-70-00/012

07-70-00/015

Drenagem pontual com dispositivo inibidor de
fogo wedi Fundo para dreno vertical, DN 50
07-37-49/002
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Fundo Fino 4.1 cobertura de dreno, aço
inoxidável maciço incl. estrutura de plástico

Fundo Fino 5.1 cobertura de dreno, aço
inoxidável maciço incl. estrutura de plástico

Fundo Fino
moldura, aço inox

115 × 115 × 5 mm  67-68-00/043

115 × 115 × 5 mm  67-68-00/046

120 × 120 × 10 mm  07-71-00/003
120 × 120 × 6.2 mm  07-71-00/004

Fundo Fino 4.2
cobertura de dreno, aço inox, redondo

Fundo Fino 6.1 Cobertura de dreno plana com
estrutura, aço inoxidável maciço, quadrado

Fundo Fino
moldura, aço inox, redondo

Ø 115 × 5 mm  67-68-00/044

Ø 115 × 5 mm  67-68-00/052

Ø 120 × 9 mm  07-71-00/001
Ø 120 × 2 mm  07-71-00/002

Cobertura de calhas padrão Fundo Persono, aço inoxidável, com uma imagem personalizada
290 × 45 × 13 mm  67-69-00/010

690 × 45 × 13 mm  67-69-00/011

790 × 45 × 13 mm  67-69-00/012

890 × 45 × 13 mm  67-69-00/013

1090 × 45 × 13 mm  67-69-00/014

Cobertura de calhas exclusiva Fundo Persono, aço inoxidável, com uma imagem personalizada
290 × 45 × 13 mm  67-69-00/020

690 × 45 × 13 mm  67-69-00/021

790 × 45 × 13 mm  67-69-00/022

890 × 45 × 13 mm  67-69-00/023

1090 × 45 × 13 mm  67-69-00/024

wedi Fundo calha de drenagem
vertical, DN 50

wedi Fundo calha de drenagem
horizontal, DN 50

wedi Fundo calha de drenagem Mini Max
horizontal, DN 40, extra-plano

07-75-00/002

07-75-00/001

07-75-00/003

Produtos

Dispositivo inibidor de fogo wedi Fundo
para Dreno de calha vertical, DN 50
07-37-49/011
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Duches ao nível do chão
Drenagem linear  Riolito

Fundo Riolito
quadrado, dreno lateral

Fundo Riolito
quadrado, calha curta, dreno lateral

Fundo Riolito
rectangular, dreno lateral

900 × 900 × 50 mm  07-37-37/303
1000 × 1000 × 50 mm  07-37-37/308
1200 × 1200 × 50 mm  07-37-37/304

900 × 900 × 50 mm  07-37-37/307

1200 × 800 × 50 mm  07-37-37/301
1200 × 900 × 50 mm  07-37-37/305
1200 × 1000 × 50 mm  07-37-37/302
1400 × 900 × 50 mm  07-37-37/309
1800 × 900 × 60 mm  07-37-37/306
1600 × 1000 × 50 mm  07-37-37/310

Perﬁs de inclinação  Riolito

Fundo Riolito perﬁl de inclinação chão, versão à esquerda, aço inox V2 A
1200 × 8 mm  10-61-00/008
1200 × 10 mm  10-61-00/010
1200 × 11 mm  10-61-00/011
1200 × 12,5 mm  10-61-00/012

1600 × 8 mm  10-63-00/008
1600 × 10 mm  10-63-00/010
1600 × 11 mm  10-63-00/011
1600 × 12,5 mm  10-63-00/012

1800 × 8 mm  10-65-00/008
1800 × 10 mm  10-65-00/010
1800 × 11 mm  10-65-00/011
1800 × 12,5 mm  10-65-00/012

Fundo Riolito perﬁl de inclinação parede, versão à esquerda, aço inox V2 A
1200 × 8 mm  10-62-00/008
1200 × 10 mm  10-62-00/010
1200 × 11 mm  10-62-00/011
1200 × 12,5 mm  10-62-00/012

1600 × 8 mm  10-64-00/008
1600 × 10 mm  10-64-00/010
1600 × 11 mm  10-64-00/011
1600 × 12,5 mm  10-64-00/012

1800 × 8 mm  10-66-00/008
1800 × 10 mm  10-66-00/010
1800 × 11 mm  10-66-00/011
1800 × 12,5 mm  10-66-00/012

Fundo Riolito neo
quadrado, dreno lateral

Fundo Riolito neo
quadrado, calha curta, dreno lateral

Fundo Riolito neo
rectangular, dreno lateral

900 × 900 × 50 mm  07-51-00/003
1000 × 1000 × 50 mm  07-51-00/032
1200 × 1200 × 50 mm  07-51-00/010

900 × 900 × 50 mm  07-51-00/031

1200 × 800 × 50 mm  07-51-00/001
1200 × 900 × 50 mm  07-51-00/004
1200 × 1000 × 50 mm  07-51-00/008
1400 × 900 × 50 mm  07-51-00/033
1800 × 900 × 60 mm  07-51-00/005
1600 × 1000 × 50 mm  07-51-00/034

Drenagem linear  Riolito neo

Perﬁs de inclinação e de acabamento  Riolito neo / Plano Linea

Fundo Riolito neo / Plano Linea perﬁl de inclinação chão, esquerda, aço inox V2 A
1200 × 8 mm  10-71-00/008
1200 × 10 mm  10-71-00/010
1200 × 11 mm  10-71-00/011
1200 × 12,5 mm  10-71-00/012

1600 × 8 mm  10-81-20/008
1600 × 10 mm  10-81-20/010
1600 × 11 mm  10-81-20/011
1600 × 12,5 mm  10-81-20/012

1800 × 8 mm  10-81-40/008
1800 × 10 mm  10-81-40/010
1800 × 11 mm  10-81-40/011
1800 × 12,5 mm  10-81-40/012

Fundo Riolito neo / Plano Linea perﬁl de inclinação parede, esquerda, aço inox V2 A
1200 × 8 mm  10-72-00/008
1200 × 10 mm  10-72-00/010
1200 × 11 mm  10-72-00/011
1200 × 12,5 mm  10-72-00/012

1600 × 8 mm  10-82-20/008
1600 × 10 mm  10-82-20/010
1600 × 11 mm  10-82-20/011
1600 × 12,5 mm  10-82-20/012

Fundo Riolito neo / Plano Linea perﬁl de acabamento
1000 × 21 mm  10-73-00/001
1200 × 21 mm  10-81-00/001
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1800 × 8 mm  10-82-40/008
1800 × 10 mm  10-82-40/010
1800 × 11 mm  10-82-40/011
1800 × 12,5 mm  10-82-40/012

Drenagem linear  Rioﬁno

Fundo Rioﬁno
quadrado, dreno central

Fundo Rioﬁno
rectangular, dreno central

Fundo Discreto
elemento de encaixe

900 × 900 × 50 mm  07-37-37/312
1000 × 1000 × 50 mm  07-37-37/311
1200 × 1200 × 50 mm  07-37-37/313

1200 × 900 × 50 mm  07-37-37/314
1800 × 900 × 50 mm  07-37-37/315

800 × 180 × 76 mm  07-37-38/200
900 × 180 × 76 mm  07-37-38/201
1000 × 180 × 76 mm  07-37-38/202

Fundo Riolito perﬁl de inclinação chão, versão à direito, aço inox V2 A
1200 × 8 mm  10-61-10/008
1200 × 10 mm  10-61-10/010
1200 × 11 mm  10-61-10/011
1200 × 12,5 mm  10-61-10/012

1600 × 8 mm  10-63-10/008
1600 × 10 mm  10-63-10/010
1600 × 11 mm  10-63/10/011
1600 × 12,5 mm  10-63-10/012

1800 × 8 mm  10-65-10/008
1800 × 10 mm  10-65-10/010
1800 × 11 mm  10-65-10/011
1800 × 12,5 mm  10-65-10/012

Fundo Riolito perﬁl de inclinação parede, versão à direito, aço inox V2 A
1200 × 8 mm  10-62-10/008
1200 × 10 mm  10-62-10/010
1200 × 11 mm  10-62-10/011
1200 × 12,5 mm  10-62-10/012

1600 × 8 mm  10-64-10/008
1600 × 10 mm  10-64-10/010
1600 × 11 mm  10-64-10/011
1600 × 12,5 mm  10-64-10/012

1800 × 8 mm  10-66-10/008
1800 × 10 mm  10-66-10/010
1800 × 11 mm  10-66-10/011
1800 × 12,5 mm  10-66-10/012

Construções
individuais.
Contacte-nos!

wedi Fundo
Elementos de chão especiais

Fundo Discreto
elemento de encaixe

Todos os elementos de chão de duche podem ser rapidamente executados e de forma descomplicada de acordo
com o pedido do cliente no que respeita ao formato, à
espessura e posicionamento do dreno.

800 × 180 × 76 mm  07-37-38/200
900 × 180 × 76 mm  07-37-38/201
1000 × 180 × 76 mm  07-37-38/202

Fundo Riolito neo / Plano Linea perﬁl de inclinação chão, direita, aço inox V2 A
1200 × 8 mm  10-71-10/008
1200 × 10 mm  10-71-10/010
1200 × 11 mm  10-71-10/011
1200 × 12,5 mm  10-71-10/012

1600 × 8 mm  10-81-30/008
1600 × 10 mm  10-81-30/010
1600 × 11 mm  10-81-30/011
1600 × 12,5 mm  10-81-30/012

1800 × 8 mm  10-81-50/008
1800 × 10 mm  10-81-50/010
1800 × 11 mm  10-81-50/011
1800 × 12,5 mm  10-81-50/012

Fundo Riolito neo / Plano Linea perﬁl de inclinação parede, direita, aço inox V2 A
1600 × 8 mm  10-82-30/008
1600 × 10 mm  10-82-30/010
1600 × 11 mm  10-82-30/011
1600 × 12,5 mm  10-82-30/012

Construções individuais
Todos os elementos de chão de duche podem ser rapidamente executados e de forma descomplicada de acordo
com o pedido do cliente no que respeita ao formato, à espessura e posicionamento do dreno. Contacte-nos!
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1800 × 8 mm  10-82-50/008
1800 × 10 mm  10-82-50/010
1800 × 11 mm  10-82-50/011
1800 × 12,5 mm  10-82-50/012

Produtos

1200 × 8 mm  10-72-10/008
1200 × 10 mm  10-72-10/010
1200 × 11 mm  10-72-10/011
1200 × 12,5 mm  10-72-10/012

Duches ao nível do chão
Sistemas completos
Altura de
montagem de
apenas 70 mm
incl. tecnologia
de drenagem

Fundo Plano Linea
calha curta

Fundo Plano Linea
calha comprida

Fundo Discreto
elemento de encaixe

900 × 900 × 70 mm  07-37-36/608
1200 × 900 × 70 mm  07-37-36/607

900 × 900 × 70 mm  07-37-36/603
1200 × 800 × 70 mm  07-37-36/600
1200 × 900 × 70 mm  07-37-36/601
1200 × 1000 × 70 mm  07-37-36/602

800 × 180 × 76 mm  07-37-38/200
900 × 180 × 76 mm  07-37-38/201
1000 × 180 × 76 mm  07-37-38/202

Fundo Plano
quadrado, dreno central

Fundo Plano
rectangular, dreno descentral

Fundo Plano
rectangular, dreno central

900 × 900 × 65 mm  07-37-35/600
1000 × 1000 × 65 mm  07-37-35/601
1200 × 1200 × 65 mm  07-37-35/602

1400 × 900 × 65 mm  07-37-35/605
1600 × 1000 × 65 mm  07-37-35/606

1200 × 900 × 65 mm  07-37-35/604
1200 × 900 × 65 mm  07-37-35/603

Altura de
montagem de
apenas 65 mm
incl. tecnologia
de drenagem

140

Conforme
a DIN

Fundo Integro
quadrado, dreno central

Fundo Integro
rectangular, dreno descentral

Fundo Integro
rectangular, dreno central

900 × 900 × 90 mm  07-59-00/004
1000 × 1000 × 90 mm  07-59-00/008
1200 × 1200 × 90 mm  07-59-00/007

1200 × 900 × 90 mm  07-59-00/000
1400 × 900 × 90 mm  07-59-00/001
1800 × 900 × 90 mm  07-59-00/003
1600 × 1000 × 90 mm  07-59-00/002

1200 × 900 × 90 mm  07-59-00/005
1200 × 900 × 90 mm  07-59-00/006

Construções
individuais.
Contacte-nos!

wedi Fundo
Elementos de chão especiais

Produtos

Todos os elementos de chão de duche podem ser rapidamente executados e de forma descomplicada de acordo
com o pedido do cliente no que respeita ao formato, à
espessura e posicionamento do dreno.
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Duches ao nível do chão
Materiais de instalação e selagem

wedi 610
cola e vedante

wedi 520
Pastas de vedação ﬂexíveis

wedi 360, Argamassa de densidade
média ﬂexível, rápida

11-99-00/520

11-00-25/360

wedi Tools ﬁta de armação
e ﬁta de armação, autocolante

wedi Tools
ﬁta vedante

wedi Tools cantos vedantes,
forrada a tecido não-tecido

ﬁta de armação
25 m × 125 mm  09-52-20/053
50 m × 600 mm  09-52-10/052

10 m × 120 mm  09-51-10/311
50 m × 120 mm  09-51-10/352
50 m × 100 mm  09-51-00/352

interior:
120 × 120 mm

exterior:
115 × 115 mm

09-51-30/001

09-51-35/001

310 ml

600 ml

07-69-02/002

07-69-02/007

ﬁta de armação, autocolante
25 m × 125 mm  09-52-25/053
50 m × 600 mm  09-52-15/052

wedi Subliner Dry
folha de vedação

wedi Subliner Dry & Flex
folhas de vedação e de isolamento

Lã de protecção wedi

30 × 1 m  09-51-10/332
5 × 1 m  09-51-10/305

15 × 1 m  09-51-10/315

25 × 1 m  08-46-00/100

 aço inox
 galvanizada

wedi Tools
cavilha de metal, galvanizada

wedi Tools
cavilha de metal, aço inox

wedi Tools
arruela isolante
35 mm, galvanizada
10 Ud.  09-48-62/106
100 Ud.  09-48-60/106

50 mm
100 Ud.  09-49-20/104

140 mm
10 Ud.  09-49-22/114
100 Ud.  09-49-20/114

80 mm
10 Ud.  09-49-41/108
100 Ud.  09-49-40/108

80 mm
10 Ud.  09-49-23/108
100 Ud.  09-49-20/108

200 mm
100 Ud.  09-49-20/122

110 mm
10 Ud.  09-49-41/111
100 Ud.  09-49-40/111

140 mm
10 Ud.  09-49-41/114
100 Ud.  09-49-40/114

35 mm, aço inox
10 Ud.  09-48-61/239
100 Ud.  09-48-60/239

110 mm
10 Ud.  09-49-22/111
100 Ud.  09-49-20/111
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wedi 320
Cola para mosaico, universal

Conjunto vedante
wedi Fundo

Tiras isolantes
para rebordo wedi

11-00-25/320

2,4 kg componente pó
1,2 kg componente líquido
10 m ﬁta vedante
2 cantos vedantes interior

25 m × 150 mm × 5 mm  01-12-55/006

07-37-96/000

wedi Tools
anel vedantes

wedi Tools
ﬁta vedante de butilo para banheiras

wedi Tools ﬁta vedante de butilo para banheiras + ﬁta de desacoplamento autocolante

120 × 120 mm  09-51-20/050
150 × 150 mm  09-51-10/361
250 × 250 mm  09-51-10/362

3600 × 120 mm  09-51-10/360

3600 × 120 mm
3600 × 30 mm

wedi Tools
conector 90°

wedi Tools
conector de parede

wedi Tools
conector 180°

5 Ud.  09-53-03/191
100 Ud.  09-53-00/191

5 Ud.  09-53-03/192
100 Ud.  09-53-00/192

5 Ud.  09-53-03/193
100 Ud.  09-53-00/193

wedi Tools
conjunto de ﬁxação

wedi Tools
conjunto de pinos para cavidades

100 × 100 × 8 mm
400 × 50 × 15 mm

Cavilhas:
Ø 4,5 × 60 mm

20-65-53/001

20-65-53/004

09-51-10/363

Produtos

Parafusos:
Ø 6,0 × 35 mm
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Duches ao nível do chão / Wellness
Insonorização e isolamento

wedi Nonstep Pro
tapete de insonorização

wedi Nonstep Plan
tapete de insonorização

wedi Nonstep Plus
laminado de insonorização

600 × 600 × 8 mm  01-12-55/000
900 × 5000 × 8 mm  01-12-55/001
1200 × 5000 × 8 mm  01-12-55/002
600 × 600 × 17 mm  01-12-55/003
900 × 2500 × 17 mm  01-12-55/004
1200 × 2500 × 17 mm  01-12-55/005

1196 × 590 × 6 mm  01-12-20/000

1200 × 600 × 12 mm  01-12-00/000

Elementos pré-fabricados  Bancos Sanoasa e banco de canto

wedi Sanoasa Banco 1
a direito

wedi Sanoasa Banco 2
inclinado

wedi Sanoasa Banco 3
arredondado

900 × 380 × 454 mm  07-64-47/020
1200 × 380 × 454 mm  07-64-47/021

900 × 380 × 454 mm  07-64-47/022
1200 × 380 × 454 mm  07-64-47/023

900 × 380 × 454 mm  07-64-47/024
1200 × 380 × 454 mm  07-64-47/025

Elementos pré-fabricados  Bancos Sanoasa Comoda

wedi Sanoasa Comoda
elemento de banco / suporte

wedi Sanoasa Comoda
elemento de canto, reto

wedi Sanoasa Comoda
elemento de canto, redondo

Disponível em diversos formatos
e versões

Disponível em diversos formatos
e versões

Disponível em diversos formatos
e versões

Elementos pré-fabricados  Bancos Sanoasa Bellina

wedi Sanoasa Bellina
elemento de banco / suporte

wedi Sanoasa Bellina
elemento de canto, reto

wedi Sanoasa Bellina
elemento de canto, redondo

Disponível em diversos formatos
e versões

Disponível em diversos formatos
e versões

Disponível em diversos formatos
e versões
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wedi Subliner Flex
folha de isolamento

wedi Subliner Dry & Flex
folhas de vedação e de isolamento

25 m × 150 mm × 5 mm  01-12-55/006

30 × 1 m  09-51-10/331

15 × 1 m  09-51-10/315

wedi Sanoasa Banco 4
a direito, suspenso

wedi Sanoasa
banco de canto

1200 × 380 × 80 mm  07-64-47/041

600 × 300 × 100 mm  07-37-84/302
800 × 400 × 100 mm  07-37-84/402

wedi Sanoasa Comoda
elemento de acabamento

wedi Sanoasa Comoda
elemento de acabamento

wedi Sanoasa Comoda
apoio para braços

Disponível em diversos formatos
e versões

Disponível em diversos formatos
e versões

650 × 105 × 870 mm  07-64-47/014

wedi Sanoasa Bellina
elemento de acabamento

wedi Sanoasa Bellina
elemento de acabamento

wedi Sanoasa Bellina
apoio para braços

Disponível em diversos formatos
e versões

Disponível em diversos formatos
e versões

550 × 105 × 650 mm  07-64-48/014

Produtos

Tiras isolantes
para rebordo wedi
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Wellness
Elementos pré-fabricados  Espreguiçadeiras Sanoasa

wedi Sanoasa Espreguiçadeira 1

wedi Sanoasa Espreguiçadeira 2

wedi Sanoasa Espreguiçadeira 3

Disponível em diversos formatos
e versões

Disponível em diversos formatos
e versões

Disponível em diversos formatos
e versões

Elementos pré-fabricados  Móveis de casa de banho Sanbath

wedi Sanbath Wave
banheira

wedi Sanbath Cube
banheira

wedi Sanbath Wave
lavatório

1800 × 850 × 625 mm  07-36-01/001

1800 × 850 × 625 mm  07-36-07/001

1000 × 550 × 200 mm  07-36-03/000

Elementos pré-fabricados  wedi Sanwell

Elementos de parede wedi Sanwell
Parede divisória com nicho

wedi Sanwell
Nicho

2500 × 900 × 100 mm  04-17-01/100
2500 × 1200 × 100 mm  04-17-01/101

454 × 654 × 110 mm  07-43-15/410
554 × 854 × 110 mm  07-43-15/411
372 × 572 × 82,5 mm  07-43-15/420
472 × 772 × 82,5 mm  07-43-15/421
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wedi Sanoasa Espreguiçadeira 5

Disponível em diversos formatos
e versões

Disponível em diversos formatos
e versões

wedi Sanbath Cube
lavatório

wedi Sanbath Wave
coluna de duche

wedi Sanbath Cube
coluna de duche

570 × 570 × 925 mm  07-36-06/000

2500 × 1010.5 × 400 mm  07-36-02/000

2200 × 400 × 850 mm  07-36-05/000

Produtos

wedi Sanoasa Espreguiçadeira 4
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Exemplos de construção personalizados

Duches sensacionais / sistemas de duche
Exemplo 1

Banho turco / Hammam
Exemplo 1

Banho turco / Hammam
Exemplo 2

Hidromassagem / Piscinas /
Piscinas de mergulho, Exemplo 1

Hidromassagem / Piscinas /
Piscinas de mergulho, Exemplo 2

Elementos de fonte
Exemplo
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Cada formato de cabina, cada conceito do espaço, cada projeto de bem-estar
soluções wedi à medida a pedido do cliente. Para planiﬁcadores, arquitetos e construtores de
instalações de bem-estar ou hoteleiras isto signiﬁca: Desde a conceção e planeamento passando
pelo fabrico de componentes, até à montagem no local de montagem, a wedi acompanhao como pessoa de contacto central em todas as questões e fases do projeto.
Como fornecedor de sistemas e marca premium, conferimos elevado valor à qualidade: qualidade nos produtos e sistemas, qualidade nos colaboradores, assim como qualidade no diálogo
Móveis & elementos de design
Exemplo

consigo. Garantimos o máximo de proﬁssionalismo em cada projeto e estamos ansiosos por
sermos desaﬁados por si.

Contacte-nos!
Tel.:

91 78 12 303
geral@wedi.pt

Web:

www.wedi.eu

Produtos

E-Mail:

Bancos e espreguiçadeiras
Exemplo
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Ficamos satisfeitos
com a sua visita
www.wedi.eu
Quer seja cliente privado ou comercial, processadores, arquitetos ou investidores – nós garantimos o
máximo de proﬁssionalismo em cada projeto e estamos ansiosos por sermos desaﬁados por si.

Como fornecedor de sistemas e marca premium,
conferimos elevado valor à qualidade: Qualidade nos
produtos e sistemas, qualidade nos colaboradores,
assim como qualidade no diálogo consigo.

Visite-nos em www.wedi.eu
Estão guardados outros documentos para si, como
por ex. ﬁchas de dados de segurança, ﬁchas de dados
técnicos, desenhos técnicos, textos de concurso, assim
como uma multiplicidade de vídeos de processamento
ilustrativos. Para questões, sugestões ou informações
complementares contacte-nos a qualquer momento.
www.wedi.eu
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01

Duches ao nível do chão da série
Fundo da wedi em várias formas e
tamanhos, assim como diferentes
tecnologias de drenagem

02

Opções de expansão inovadoras
como ,por ex., o dreno de parede
ótico Fundo Discreto combinado
com superfícies de sentar e espaços de armazenamento ou parede
dupla

03

Construções de prateleiras e nichos
de todos os tipos – desde elementos
pré-fabricados modulares a construções personalizadas com o painel wedi

04

Soluções de paredes divisórias estáveis nas diferentes variantes de
versão, por ex., como parede de
duche, parede divisória ou proteção contra vista

05

Móveis de casa de banho soﬁsticado da série de design wedi
Sanbath como elementos préfabricados para lavatórios,
banheiras, duches, etc.

06

Falz

08

Aplicações de chão estáveis e otimizadas para renovações com
os painéis wedi, por ex. também
como solução para plataformas

07

Soluções de lavatórios individuais,
graças ao leque diversiﬁcado de
painéis wedi em praticamente
todas as formas de conceção

08

Componentes pré-fabricados de fábrica para revestimento de tubos e
de banheiras ou como instalações
de paredes falsas de casa de banho
como, por ex., wedi I-Board

09

Espreguiçadeiras e bancos criativos
de inúmeras e diferentes formas e
versões da série de design e bemestar wedi Sanoasa

10

Ferramentas seguras de processamento para uma vedação, colagem, isolamento e isolamento
acústico de ruído de impacto –
com certiﬁcação abP e ETA

Falz
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09
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Segurança máxima com o manuseamento mais simples

08

wedi Lusa Lda.
Pólo Empresarial - 1-B · Almancil
8135-100 Almancil (Algarve)
Tel. +351 289 39 10 00
Fax +351 289 39 10 92
Albergaria-a-Velha
Tel. +351 234 58 00 06
geral@wedi.pt
www.wedi.pt

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Alemanha
Tel. + 49 25 72 156-0
Fax + 49 25 72 156-133
info@wedi.de
www.wedi.eu

AWBAZE Reserva-se o direito de efectuar alterações de natureza técnica. Imagens similares.
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