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Gleden over å gjøre det bedre 

Hvorfor bruke lang tid på å planlegge når den raske premiumløsningen er 
åpenbar? Å stille spørsmål er alltid det første trinnet på veien mot nyttige 
innovasjoner. I 30 år har wedi, leverandøren av bygging-, og 
renoveringssystemer, gitt svar på bad- og velværeområdet.  
 

 
Det hele begynte i 1983 med innovasjonen fra flisleggermester og selskapets 

grunnlegger Helmut Wedi: Han utviklet en 100 prosent vanntett konstruksjonsplate. 

Den kunne flislegges direkte og også tilpasses i ønsket form presist og raskt. Til tross 

for sin letthet var den så stabil at den til og med kunne brukes til å konstruere 

frittstående elementer. Det første flisstøtteelementet ble født. Det revolusjonerte 

tilnærmingen til prosjektledere og flisleggere i beste forstand. Helt nye muligheter for 

design åpnet seg i designet. Håndverkere klarte å implementere ideene i bygninger 

mye raskere og mye tryggere enn før.  

Tilbudet til det Emsdetten-baserte familieselskapet, som nå administreres av Stephan 

Wedi i andre generasjon, er basert på dette fordelprinsippet. I dag står wedi for 

komplette byggesystemer, uvanlige designelementer og en omfattende 

prosjektbyggingstjeneste. Tjenester innen salgsstøtte og applikasjonsteknologi hjelper 

wedis partnere til å markedsføre sine tjenester bedre. Markeds- og trendorienterte 

wedi-ekspertkurs for forhandlere, håndverkere og arkitekter bidrar også til dette. 

 
System Alltid en idé fremfor: direkte flisbare byggematerialer i systemet.  

 

Det originale, banebrytende wedi-byggebrettet laget av ekstrudert stivt skum av 

polystyren har nå vokst til en hel rekke systemer. Et bredt utvalg av wedi-byggeplater 

for enhver applikasjon, så vel som elementer for dusj på gulv, sammen med passende 

wedi-monteringsutstyr og optimal koordinert wedi-systemkjemi, muliggjør kreativ og 

sikker design. Hos wedi kan produsenter stole på høykvalitetsprodukter hele veien: de 
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får hele systemet fra en enkelt kilde, helt ned til lydisolasjonspaneler og 

lydisolasjonsmatter 

 

Perfekt designet og funksjonelt: designelementer som kan flislegges direkte 
for baderoms- og velværeoaser. 
 

Individuell baderomsarkitektur og uvanlige romkonsepter er trendy. wedi 

designelementer utvider omfanget for design. Med de frittstående designdusjene fra 

wedi Fundo-linjen i elegante runde eller snegleformer, kan du sette karakter på bad og 

velværeområder. Eventuelle linjer følger z. B.Dusjnisjer, romdelere eller 

personavskjerming, hvis de er designet med wedi Moltoromo-modulene. 

Baderomsinnredningen med wedi Sanbath design-serien er like unik. Servanter, 

dusjkolonner eller til og med hele badekar er tilgjengelig her som installasjonsklare 

elementer som deretter kan flislegges. Det samme gjelder wedi Sanoasa-kolleksjonen, 

som spenner fra multifunksjonelle velvære dusjkabinetter og benker til oppvarmede 

velværestoler i ønsket form. 

 

Kreativt og trygt: individuell prosjekteringstjeneste  

 

Ekstravagante bad og unike velværefasiliteter er en spesiell utfordring for arkitekter og 

kreative håndverkere. wedi støtter sine partnere med eiendomskonstruksjonstjenester i 

alle faser av design- og byggeprosessen. Dette inkluderer felles teknisk planlegging og 

individuell, presis produksjon av konstruksjons- og designelementer. Testoppsettet av 

eiendommen i wedi-produksjonshallene gir ekstra sikkerhet. Den ferdigmonterte 

leveransen av alle elementene akselererer fremdriften på byggeplassen enormt. 

 

Uavlatelig ønske om innovasjon 
 

De praksisorienterte impulsene til wedi mottas - ikke bare i Tyskland, men også 

internasjonalt. I 36 land over hele verden bruker designere av baderom og 

velværeområder wedi-løsninger for å realisere sine ideer på en estetisk perfekt og 

kompromissløs funksjonell måte på den mest økonomiske måten. Wedi-utviklerne er 

motivert av at det fremdeles er nok ting som ganske enkelt kan forbedres med riktig 
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innovasjon. I nærkontakt med utøverne på byggeplassene blir det gjennomtenkte 

løsninger for tidligere vanskelige detaljer skapt år etter år. Dette understrekes også av 

de nye produktene for dusj på gulvnivå som vil bli presentert på BAU 2013. 

 

 

Fundo Plano er navnet på dusjelementet som, inkludert det integrerte avløpet, kun gir 

en høyde på bare 65 mm. Dette systemet –som er verdens laveste-  gjør det mulig å 

installere en gulvnivå dusj selv der bare lave installasjonshøyder er mulige - f.eks. B. i 

den barrierefrie renoveringen av eksisterende bygninger. En dusj på gulv kan nå også 

installeres i bjelkekonstruksjoner i tre mye raskere og mer sikkert enn før - med det 

nye Fundo Ligno-produktet.  

 

4.530 tegn (med mellomrom) 

Illustrasjoner 

Illustrasjon Bildetekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkelord: Det danner grunnlaget: wedi 

byggebrettet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkelord: Et bredt spekter av dusj på gulv 

for et bredt spekter av applikasjoner 
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Illustrasjon Bildetekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkelord: mange designprodukter som 

benker og solsenger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… samt badekar og servanter.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstnøkkelord: Objektkonstruksjonstjeneste 
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Illustrasjon Bildetekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstnøkkelord: Objektkonstruksjonstjeneste 

 

Trykk på kontakt 

wedi GmbH 

Hollefeldstr. 51 

48282 Emsdetten 

Telefon +49 2572 156-0 

Telefax +49 2572 156-160 

marketing@wedi.de 


