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Designoppervlakken van de nieuwste generatie

De nieuwe 
Top-serie

NIEUW
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Fundo Top® en wedi Top Wall

Het voegloze alternatief voor tegels dat altijd past. Met Fundo Top voor douchevloeren en 

wedi Top Wall voor wandoppervlakken biedt wedi voor het eerst designoppervlakken die 

een aantal voordelen hebben ten opzichte van keramische lagen.

De designoppervlakken vormen een voegloos en dus aantrekkelijk en onderhoudsvriendelijk 

oppervlak. De verschillende kleuren en texturen laten ruimte voor individualiteit en bieden 

een breed scala aan mogelijkheden. Zo kan het homogeen witte oppervlak voor de vloer-

toepassing naar wens worden gecombineerd met de antraciet-zwarte en grijze varianten 

in trendy natuursteenoptiek. De oppervlakken kunnen naar wens worden ingekort tot het 

juiste formaat en zijn evenzeer geschikt voor nieuwbouw, renovatie en modernisering.

Top designs in  
natuursteenoptiek
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Fundo Top

Montageklaar oppervlak  

voor douchevloeren –  

verkrijgbaar in de kleuren:

wedi Top Wall

Montageklaar oppervlak 

voor wanden – verkrijgbaar 

in de kleuren:
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Modern en  

tijdloos design

Eenvoudig aanpasbaar 

aan het gewenste formaat

Maximum aan  

comfort en veiligheid

Eenvoudige en 

snelle installatie

Gemakkelijk te onder-

houden en te reinigen

De voordelen van  
wedi Top in een oogopslag
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Modern en tijdloos design

De bijzonder elegante oppervlakken van de wedi Top serie bieden tal van vormgevingsmogelijkheden: Ze zijn 

gemaakt van een hoogwaardig, door en door gekleurd materiaal en kunnen dankzij de moderne kleurtinten 

perfect worden geïntegreerd in elk badkamerdesign. Naast het hoogwaardige minerale materiaal in wit voor 

de vloertoepassingen biedt wedi nu ook een grijs en antracietzwart designoppervlak voor wanden en vloeren.

Het bijzondere: elk element in deze twee nieuwe kleurvariaties is uniek. Het materiaal is gebaseerd op natuurlijke 

componenten die gemaakt zijn naar het voorbeeld van de esthetische natuursteenoptiek. Zoals in de natuur kun-

nen lichte afwijkingen in kleur en oppervlak optreden. Daardoor krijgen de designoppervlakken hun onmiskenbare 

karakter en behoren ze tot de nieuwste trends.

Ook aan de artistieke creativiteit stellen de wedi designoppervlakken geen grenzen. Zo kunnen verschillende 

oppervlaktekleuren in een handomdraai worden uitgewerkt tot karakteristieke patronen of complex versierde 

intarsia.
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Voegloze designoppervlakken zijn het moderne alternatief voor de klassieke tegeloptiek. Met de Top-serie biedt 

wedi de mogelijkheid om een esthetische doucheruimte te creëren waarin geen enkele voeg het design onderbreekt. 

De montageklare oppervlakken vormen samen met de bijpassende Fundo douchevloerelementen Primo, Riolito 

neo en Plano een onderling optimaal afgestemd en technisch perfect systeem.

De ideale aanvulling hierop biedt wedi Top Wall. Het is perfect geschikt als wandoppervlak in de douche of voor 

de vormgeving van de hele badkamer. Dankzij het grote formaat (tot 2,50 × 1,20 m) ontstaat in een handomdraai 

een exclusief eindresultaat.

Ervoor: oude badkamer met badkuip Erna: moderne badkamer met Top oppervlak in de douche
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wedi Top Wall
als bekleding voor badkuipen en oppervlakken

wedi Top Wall
als wandoppervlak  
met intarsia

wedi Top Wall
als wandoppervlak

Fundo Top
als oppervlak van het douchevloerelement
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wedi Top Wall
als oppervlak voor hoekbanken

wedi Top Wall
als wandoppervlak

Fundo Top
als oppervlak van het douchevloerelement
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Van douche tot en met badkuip – de wedi Top serie biedt een maximaal toepassingsspectrum voor de badkamer. 

Als pasnauwkeurig oppervlak voor wedi Fundo douchevloerelementen kan Fundo Top snel en eenvoudig worden 

gemonteerd. Dankzij de geringe opbouwhoogte kan zowel een ruime inloopdouche als een stijlvolle ‚Step-in‘-douche 

worden gerealiseerd. De badkuip kan met de grote, decoratieve oppervlakken van wedi Top Wall stijlvol en in 

kleur afgestemd worden bekleed. Het voordeel: wedi Top Wall kan worden toegepast op alle gebruikelijke onder-

gronden, zoals tegels, pleister of gipsplaat.

wedi Top Wall
als bekleding voor oppervlakken

wedi Top Wall
als oppervlak voor zitbanken
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Eenvoudige en snelle installatie

Voor de montage van Fundo Top en wedi Top Wall oppervlakken zijn geen complexe voorbereidingen vereist. 

wedi Top Wall kan direct op bijna alle oppervlakken worden aangebracht, zolang deze maar een vlakke ondergrond 

vormen. Daartoe behoren bijv. tegels, pleister of gipsplaten evenals wedi bouwplaten, wedi Subliner afdichtbanen 

en wedi 520 afdichtmiddel. Door de veilige verlijming met wedi 610 wordt de montage geheel zonder boren 

en schroeven uitgevoerd - zonder lange droogtijden en bovendien droog en stofvrij. Tevens vereenvoudigt het 

geringe gewicht van de oppervlakken de montage enorm. De combinatie van wedi Fundo douchevloerelement en 

precies passend Fundo Top oppervlak bespaart ca. 40 % gewicht ten opzichte van conventionele douchebakken. 

In slechts enkele stappen kan zo een nieuwe douche worden aangelegd – snel, eenvoudig en duurzaam veilig.

Eenvoudig aanpasbaar  

aan het gewenste formaat

De vloer- en wandoppervlakken van de wedi Top 

serie kunnen zo nodig aan het gewenste formaat 

aangepast en voor de individuele vormgeving op 

maat gesneden worden. Bovendien zijn geen pro-

fielen of andere hulpmiddelen nodig om snijranden 

af te dekken, omdat het materiaal door en door ge-

kleurd is. Voor de aanpassing is alleen een standaard  

cirkelzaag nodig.

Eenvoudige verlijming van wedi Top Wall op bijna alle gangbare 

ondergronden.

Krachtgesloten verlijming van de Fundo Top designoppervlakken met 

wedi 610 lijm- en afdichtmiddel.
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Afschot Slipweerstand Duitse norm 
DIN 51097

Oppervlak Toepassing

 6° ≤ 12° standaard – – Particuliere sector

12° ≤ 18° gemiddeld A Fundo Top 
Homogeen oppervlak

Particuliere sector

18° ≤ 24° hoog B Fundo Top 
Natuursteenoptiek

Particuliere en publieke /
commerciële sector

24° > zeer hoog C – Publieke /
commerciële sector

Dankzij de hoge kwaliteit van het materiaal en de voegloze uitvoering 

blijven wedi Top designoppervlakken duurzaam hygiënisch. Ze zijn bestand 

tegen reinigingsmiddelen, voorkomen schimmel en zijn van nature anti-

bacterieel. Ze zijn tevens bijzonder krasbestendig, bestand tegen vallende 

voorwerpen en behouden hun edele optiek. Mochten er toch eens 

sporen van slijtage ontstaan, kan het door en door gekleurde materiaal 

desgewenst door een gespecialiseerd bedrijf professioneel nageslepen 

worden.

Maximum aan comfort en veiligheid

Gemakkelijk te onderhouden en te reinigen

In tegenstelling tot de meeste be-

tegelingen hebben wedi Top de-

signoppervlakken een aangename 

uitstraling, geven een warm gevoel 

aan de voeten en bieden bij iedere 

dagtemperatuur maximaal comfort 

in douche en bad. Daarnaast is het 

hoogwaardige materiaal van na-

ture enorm slipvast en waarborgt 

een stevige en veilige stand.
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Gebruikte producten

  Fundo Top  montageklaar oppervlak voor Fundo Plano douchevloerelementen

  wedi Top Wall  montageklaar oppervlak voor wanden

  Fundo Plano  extreem laag douchevloerelement met vast geïntegreerde afvoertechniek

   wedi 610  lijm- en afdichtmiddel voor het waterdicht verlijmen van wedi Top Wall  

en Fundo Top op wedi bouwplaat of wedi Fundo douchevloerelement

  wedi 320  voor de oppervlakteverlijming van de Fundo douchevloerelementen op de ondergrond

  wedi Fundo afvoerrooster  exclusief design-afvoerrooster voor de centrale afvoer

1

3

5
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Montagetip:

Monteer wedi Top Wall  

oppervlakken altijd in  

dezelfde looprichting

1

6

4

5

3

2

4

4



15

Fundo Top®  Verwerking

A B C

D E F

wedi Top Wall  Verwerking

A B C

D E F

De complete montagehandleiding met alle stappen vindt u op www.wedi.eu. Een gedrukte versie is bovendien bij elke productverpakking gevoegd.



16

max. opbouwhoogte 30 mmgelijkvloerse montage
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Uitgelezen combinatie als set verkrijgbaar

Het witte Fundo Top oppervlak is ook verkrijgbaar als complete set: in de Fundo Top Slim-Kit. Hij bevat het vlakke 

Fundo Slim douchevloerelement, het montageklare oppervlak Fundo Top incl. twee sokkellijsten voor hoeken en 

nissen evenals het afdichtings- en montagetoebehoren.

Leveringsomvang:  1 × douche-element Fundo Slim, 1 × oppervlak Fundo Top, 2 × Fundo Top sokkellijst, 2 – 4 × wedi 610 kokers,  

6 m wedi Tools afdichtingsband, 2 × wedi Tools afdichtingshoek binnenhoek, 1 × Montagehulp

Lengte × breedte × dikte Inhoud Bestelnr.

vierkant, afvoer centraal    900 ×   900 × 30 mm 1 Set 072060000

vierkant, afvoer centraal 1.200 × 1.200 × 30 mm 1 Set 072060002

rechthoekig, afvoer decentraal 1.200 ×   900 × 30 mm 1 Set 072060001

rechthoekig, afvoer decentraal 1.400 ×   900 × 30 mm 1 Set 072060003

rechthoekig, afvoer decentraal 1.600 × 1.000 × 30 mm 1 Set 072060004

rechthoekig, afvoer decentraal 1.800 ×   900 × 30 mm 1 Set 072060005

Fundo Top® Slim-Kit
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Fundo Top® kant en klaar oppervlak 
voor Fundo Primo

Lengte × breedte × 
dikte

  Homogeen  
oppervlak wit

  Natuursteenoptiek 
grijs

  Natuursteenoptiek 
antraciet-zwart

afvoer centraal, 
passend voor 073735170

  900 ×   900 × 6 mm 072010100 072010500 072010600

afvoer centraal, 
passend voor 073735171

1.200 × 1.200 × 6 mm 072010103 072010503 072010603

afvoer centraal, 
passend voor 073735174

1.200 ×   900 × 6 mm 072010101 072010501 072010601

afvoer decentraal, 
passend voor 073736174

1.200 ×   900 × 6 mm 072010102 072010502 072010602

afvoer decentraal, 
passend voor 073735150

1.400 ×   900 × 6 mm 072010106 072010504 072010604

afvoer decentraal, 
passend voor 073735152

1.600 × 1.000 × 6 mm 072010107 072010505 072010605

afvoer decentraal, 
passend voor 073735180

1.800 ×   900 × 6 mm 072010105 072010506 072010606

afvoer centraal, 
passend voor 073735580

1.800 ×   900 × 6 mm 072010104 – –

Lengte × breedte × 
dikte

  Homogeen  
oppervlak wit

  Natuursteenoptiek 
grijs

  Natuursteenoptiek 
antraciet-zwart

passend voor 075100004 1.200 ×   900 × 6 mm 072020100 072020500 072020600

passend voor 075100005 1.600 × 1.000 × 6 mm 072020101 072020501 072020601

passend voor 075100034 1.800 ×   900 × 6 mm 072020102 072020502 072020602

Lengte × breedte × 
hoogte

  Homogeen  
oppervlak wit

  Natuursteenoptiek 
grijs

  Natuursteenoptiek 
antraciet-zwart

Gootlengte 800 mm 810 × 50 × 50 mm 072000100 072000500 072000600

Fundo Top® kant en klaar oppervlak
voor Fundo Riolito neo

Fundo Top® Gootafdekkingsset
voor Fundo Riolito neo

Fundo Top voor Fundo Primo Fundo Top voor Fundo Riolito neo Fundo Top Gootafdekkingsset

Leveringsomvang:  1 afdekrooster betegelbaar, RVS, geborsteld; 1 Fundo Top Inlay, kant en klaar oppervlak



Lengte × breedte × 
dikte

  Homogeen  
oppervlak wit

  Natuursteenoptiek 
grijs

  Natuursteenoptiek 
antraciet-zwart

2.500 ×   900 × 6 mm – 072042000 072042100

2.500 × 1.200 × 6 mm – 072042001 072042101
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Lengte × breedte × 
dikte

  Homogeen  
oppervlak wit

  Natuursteenoptiek 
grijs

  Natuursteenoptiek 
antraciet-zwart

1.880 × 200 × 6 mm 072040100 072040500 072040600

wedi Top Wall kant en klaar oppervlak

Lengte × breedte × 
dikte

  Homogeen  
oppervlak wit

  Natuursteenoptiek 
grijs

  Natuursteenoptiek 
antraciet-zwart

afvoer centraal, 
passend voor 073735600

  900 ×   900 × 6 mm 072030100 – –

afvoer centraal, 
passend voor 073735603
en 073735604

1.200 ×   900 × 6 mm 072030101 – –

afvoer decentraal, 
passend voor 073735606

1.600 × 1.000 × 6 mm 072030102 – –

Fundo Top® kant en klaar oppervlak
voor Fundo Plano

De materialen van de designoppervlakken
voor Fundo Top en wedi Top Wall

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

Fundo Top voor Fundo Plano

Homogeen oppervlak  

wit – mineraal materiaal 

op acrylharsbasis

Natuursteenoptiek grijs – 

composietmateriaal  

gemaakt van minerale  

en vinyl-componenten

Natuursteenoptiek antraciet- 

zwart – composietmateriaal 

gemaakt van minerale en  

vinyl-componenten

Fundo Top sokkellijstwedi Top Wall

Voor individueel maatwerk, bijv. voor de bekleding van de sokkel bij een opbouwmontage
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