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wedi-producten en -systemen hebben een hoge kwaliteitsstandaard en

beschikken bĳgevolg over talrĳke keurmerken overal in Europa.
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Bausatz mit wasserdichten Platten 
und weiteren Komponenten zur 
Herstellung einer Abdichtung 
unter einer Nutzschicht für die 
Verwendung in innen liegenden 
Nassbereichen 

deklarierte Produkt- und System-
eigenschaften siehe Anhang 1 der 
ETA-13/0385
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wedi Fundo designdouches bestaan uit een vloerelement en de
bĳbehorende wanden. Ze zĳn vervaardigd uit het basismateriaal
wedi bouwplaat en voorzien van een waterdicht gemonteerde 
afvoer (naar keuze horizontaal of verticaal), een extra waterdichte
toplaag en een geprefabriceerd afschot. Het installatieprincipe
wordt onderstaand weergegeven aan de hand van het voorbeeld
Fundo Trollo.

wedi-systeemcomponenten:

Let bĳ de montage van het
douchevloerelement op een
montage tegen de wand.

wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel in rillen in de uitsparing 
aanbrengen waarin later de afzonderlĳke wandelementen 
worden geplaatst.

De verbinding van de afzonder-
lĳke wandelementen geschiedt
door middel van veer en groef
en wedi 610 lĳm- en afdicht-
middel dat in de groef en links
en rechts van de veer wordt
aangebracht.

2 3

Douchewandconstructie Fundo Trollo / Nautilo

De wandelementen worden dan
achtereenvolgend gemonteerd
volgens de montagehandleiding.

De voegen aan de binnen- en
buitenzĳde voorzien van wedi
Tools weefselband.

5

De overgang tussen de 
douchewanden naar de 
douchevloerplaat aan de 
binnenzĳde afdichten 
met wedi 610 lĳm- en 
afdichtmiddel.

1

4 6

• wedi Fundo Trollo / Nautilo
• wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

• wedi Tools weefselband

zelfklevend

7

Optionele verhoging mogelijk
met behulp van het opzetele-
ment. Met wedi 610 lijm- en
afdichtmiddel bevestigen en
daarna wedi Tools weefselband
aanbrengen.

wedi Fundo designdouches

Douchewand
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Vervolg montagestappen

Montage van de glazen schuifdeur

Vervolgens op de bekende wĳze betegelen en het gewenste 
armatuur en eventueel de douchestang monteren.

9

De montage moet vanwege de
ontbrekende leidingschacht 
altijd tegen de wand geschieden.

8

De glazen schuifdeur is 
verkrĳgbaar voor de beide 
douchevarianten wedi Fundo
Trollo en wedi Fundo Trollo libero.

3

4 5 6 7

1 2
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wedi-systeemcomponenten:

Bĳ de montage van het douche-
vloerelement moeten de koud-
en warmwaterleidingen volgens
het installatieschema worden
aangebracht.

wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel golfvormig in de uitsparing 
aanbrengen waarin later de afzonderlĳke wandelementen 
worden geplaatst.

De verbinding van de afzonder-
lĳke wandelementen geschiedt
door middel van veer en groef
en wedi 610 lĳm- en afdicht-
middel dat in de groef en links
en rechts van de veer wordt
aangebracht.

3

4

De wandelementen worden
dan achtereenvolgend 
gemonteerd volgens de 
montagehandleiding.

Versie 'inbouwarmatuur':
toevoerleidingen door middel
van spaanplaatschroeven op 
de achterste verstevigingsplaat
bevestigen en aansluiten.

Versie 'opbouwarmatuur':
wandaansluitstukken met
spaanplaatschroeven op de
achterste verstevigingsplaat
bevestigen, zo nodig geschikte
kraanverlenging monteren.

2

6a5 6b

• wedi Fundo Trollo  libero / Nautilo  libero

• wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

• wedi Tools weefselband

zelfklevend

De montage kan door de 
geïntegreerde leidingschacht
worden uitgevoerd als vrij-
staande douche.

wedi Fundo designdouches

Douchewand

Douchewandconstructie Fundo Trollo  libero / Nautilo  libero

wedi Fundo designdouches bestaan uit een vloerelement en de
bĳbehorende wanden. Ze zĳn vervaardigd uit het basismateriaal
wedi bouwplaat en voorzien van een waterdicht gemonteerde 
afvoer (naar keuze horizontaal of verticaal), een extra waterdichte
toplaag en een geprefabriceerd afschot. De uitvoeringsvariant
Fundo Trollo 'libero' onderscheidt zich van de Fundo Trollo door
een versterkt achterelement voor de montage van armaturen en
sproeiers. Hierdoor is ook een vrĳstaande plaatsing mogelĳk. De
montagehandleiding wordt onderstaand weergegeven aan de 
hand van het voorbeeld Fundo Trollo libero.

1
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Versie Fundo Trollo libero, 'inbouwarmatuur':
de doordringingen moeten met wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel
en geschikte wedi Tools afdichtmanchetten worden afgedicht.

8a

Versie 'opbouwarmatuur':
op dezelfde wĳze de toevoer-
openingen afdichten.

De voegen aan de binnen- en
buitenzĳde voorzien van wedi
Tools weefselband.

8b 9

De overgang tussen de dou-
chewanden naar de douche-
vloerplaat aan de binnenzĳde
afdichten met wedi 610 lĳm-
en afdichtmiddel.

7

10 11

Optionele verhoging mogelijk
met behulp van het opzetele-
ment. Met wedi 610 lijm- en
afdichtmiddel bevestigen en
daarna wedi Tools weefselband
aanbrengen.

Vervolg montagestappen

Uitsparingen voor armaturen – en bĳ inbouw ook voor de 
hoofddouche – in de voorplaat aanbrengen en de plaat in 
de sponning van het wandelement en op de vloer verlĳmen.

Vervolgens op de bekende wĳze betegelen en het gewenste 
armatuur en eventueel de douchestang op het versterkte 
wandelement monteren.

12
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Sanoasa wellness Multicenter

Sanoasa Libertà Sanoasa Esotica Sanoasa Agola Sanoasa Porta

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

optie optie optie optie

• • • •

• – – –

– • – –

– – – •

– – • –

• • – •

2 stuks – – •

– • – –

– – • –

• • • •

– – optie –

optie optie – optie

optie optie optie optie

• – – •

– • • –

Fundo

- plaat

- afvoer

Wandelementen

- stoomtechniek

- douchetechniek

Massagesproeiers

- 4 stuks

- 6 stuks 

Armaturen

- hansgrohe armaturenset

Zitbanken

- 2 zitbanken teakhout

- 1 zitbank

- 1 zitbank halfrond

- 2 zithoekbanken

Glasmodule

- deur 1,0 m

- wand 1,0 m

- wand 0,6 m

- deur 3-hoekig

Verlichting

- 2 halogeenspots

- 2 led-spots

- 4 led-spots

- glasvezelkabel

Muziek

- 2 luidsprekers

- 1 luidspreker

Sanoasa wellness Multicenter

Technische gegevens



Sanoasa wellness Multicenter

Technische gegevens
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Voorwaarden op het werk

Opmerkingen
•  De wedi Sanoasa-Multicenters zĳn aansluitklare stoomdouches

(nummer 7 – 10) voor privégebruik. Ze zĳn niet geschikt voor
commercieel gebruik.

•  De complete verdamper-, licht- en douchetechniek wordt 
in de fabriek geprefabriceerd en geïntegreerd.

•  De voorbereide leidingen voor het douche- en stoompaneel worden
ter plekke op de koud- en warmwaterleidingen aangesloten.

•  De stroomverzorging wordt centraal in de verdeeldozen aange-
bracht. De in het dak geïntegreerde techniek wordt door middel
van steekverbinders in de geprefabriceerde trafo's gestoken.

Technische voorwaarden

Wateraansluiting
•  Warm-/koudwateraansluiting
•  Toevoer: 3/4" binnenschroefdraad
•  Minimale druk: 3 bar

Elektrische aansluiting
•  Voeding 400 –415 V 3/N/PE 6,6 kW 3X 16 A 
•  Voeding 230 V 1/N/PE 10 A

Algemene technische gegevens

Afvoer 
•  Afvoercapaciteit conform NEN EN 1253 0,8 l/sec.

Stoomgenerator
•  Stoomgenerator type Steam 6 VB
•  6,6 KW, 400 V 3 x 16 A

(optionele 230V-aansluiting)  
•  Alleen voor privégebruik 

(geen commercieel gebruik)

Regeling
•  Handmatig in-/uitschakelen
•  Instelling van de temperatuur
•  Instelling voor automatisch inschakelen (voorselectietĳd)
•  Codeblokkering ter bescherming van alle instellingen
•  Schakelaar voor de verlichting

Elektrische installatie
•  De elektrische bedrading van de verdamper- en 

lichttechniek wordt compleet in de fabriek uitgevoerd.
•  Ter plekke moet de elektromonteur de beschreven 

leidingen aansluiten op de twee centrale verdeeldozen.
•  De spanningsverzorging van de voedingskabel dient niet 

te worden onderbroken. Daarom moeten schakelaars en 
dergelĳke aan de voedingskabel worden vermeden.

Waterinstallatie
•  In de techniekbox moeten vóór de montage van de wedi Sanoasa

multicenter stoomdouche de warm- en koudwaterleidingen 
worden gelegd (zie installatieschema warm en koud water).

•  Voordat de watervoerende leidingen worden aangesloten, moeten
deze worden doorgespoeld. Hierdoor wordt voorkomen dat
spaanders en andere verontreinigingen in het systeem van de
stoomgenerator kunnen dringen. 

•  Het complete watervoerende systeem moet vóór de betegeling
en vóór de inbedrĳfstelling worden onderworpen aan een druktest.

•  De installatie moet worden uitgevoerd door een sanitairmonteur.

Stoomgenerator
•  De ingebouwde stoomgenerator is uitgerust met een waterreser-

voir van rvs en zuur- en roestbestendige buiselementen.
•  1 uur na het uitschakelen van de stoomgenerator wordt een 

automatische lediging van de stoomgenerator uitgevoerd 
(automatische, viervoudige spoeling).

•  De stoomgenerator is uitgerust met een elektronische regeling
van het waterpeil, een elektronische niveaubescherming, kalkaf-
stotende, zelfreinigende elektroden, een ingebouwde veiligheids-
klep, een ingebouwde temperatuurbewaking, een ingebouwde
vuilfilter (spatwaterbeschermde uitvoering).

Stoomgenerator
•  De stoomgenerator is uitgerust met een temperatuurbewaking

en schakelt uit zodra de temperatuur in de watertank 107 °C
heeft bereikt.

•  De stoomgenerator functioneert niet in combinatie 
met osmose-installaties.

Belangrĳke opmerking:
Aan het stoommondstuk komt hete stoom vrĳ. De stoom 
is meer dan 100 °C heet. Laat nooit kleine kinderen alleen
achter in de cabine. Grĳp tĳdens het bedrĳf van de stoom-
generator niet in of voor de stoomuitlaat.



12

De Sanoasa-Multicenters van wedi bieden vrĳwel alles wat een normale
douche verandert in een complete wellness-oase. Massagedouches
met opzĳ aangebrachte sproeiers, ontslakkende en de bloedsomloop
stimulerende stoombaden of ontspannende lichtspelingen met 
instelbare kleuren behoren evenzeer tot de uitvoering als de ver-
schillende vormen die individueel in het ruimteconcept kunnen
worden ingewerkt. Deze Multicenters kunnen uiteraard ook worden
uitgerust met allerlei optionele extra's zoals bijv. de exclusieve
douchepanelen, een Raindance-douche, extra ledtechniek, een
vezellichtgeleider met 50 lichtpunten of stoommondstukken uit
hoogwaardig rvs.

wedi-systeemcomponenten:
• Sanoasa Wellness-Multicenter

• wedi Tools weefselband zelfklevend

• wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

Sanoasa wellness Multicenter

Het douchepaneel wordt in de
sleuf van de douchevloerplaat
en met de wandelementen 
verlĳmd. Wateraansluitingen,
verdamperbuis en -ontwatering
moeten door de installateur
vóór de betegeling aangesloten
en afgeperst worden.

De cabine wordt vóór de uithar-
ding van het afdichtmateriaal 
gecontroleerd op correcte vlucht-
en loodlĳn. De binnenwerkse
maten van de glaselementen
moeten absoluut in acht worden
genomen, omdat latere wĳzigin-
gen zeer veel tĳd vergen.

Voor de montage van de wedi
Fundo douchevloerplaat moeten
de koud- en warmwaterleiding
evenals de stroomvoorziening
worden uitgevoerd volgens het
installatieschema.

In de sleuven van de douchevloerplaat wordt eerst de wand met
het verdamperpaneel vastgelĳmd met wedi 610. Waterleidingen,
verdamperontwatering en verdamperbuis worden direct waterdicht
gemonteerd of voor de installateur voorbereid.

De complete cabine kan nu 
betegeld en gevoegd worden.
Daarna worden deglaselemen-
ten ingebouwd.

1

5

2 3

4

Sanoasa wellness Multicenter

Wellness
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Sanoasa wellness Multicenter

Wellness

Montage van het glaselement

Het montage L-profiel wordt zodanig tegen de betegelde en ge-
voegde dagkant van de cabine gehouden dat de glazen ruit vlak
langs het wand- en plafondprofiel kan worden geschoven, zodat
de boorgaten op het keramiek kunnen worden afgetekend. Dit
proces wordt aan beide zĳden van het vensterfront uitgevoerd.
Als het montage L-profiel op grond van zeer dikke vloertegels te
lang mocht zĳn, moet het profiel ter plekke worden ingekort.

Het keramiek wordt op de 
gekenmerkte punten doorge-
boord. Achter het keramiek
bevindt zich een harde strook
dat niet mag worden doorge-
boord. Alleen het keramiek
wordt doorgeboord.

1 2

Let op! De schroeven kunnen alleen metaal doorboren, geen 
keramiek. Draai de schroeven niet dol. Let op! Dit proces wordt
aan beide zĳden van het vensterfront uitgevoerd.

De glazen ruit wordt in de eerste stap in de voorhanden daksleuf
en tegen het montage L-profiel geschoven. Op de vloer worden
de bĳgeleverde glazen afstandhouders op de tegels gelegd en de
glazen ruit wordt naar beneden gelaten.

De glazen ruit wordt vervolgens
met de bĳgeleverde bevesti-
gingsbekken op het montage
L-profiel geschroefd.

Per profiel moeten 5 
bevestigingsbekken 
worden gemonteerd.

De vaste glaselementen moeten
zodanig worden gemonteerd
dat de glazen ruiten vanaf de
buitenzĳde kunnen worden 
ingezet. Het gebruikte glas is 
8 mm enkel veiligheidsglas.

Principiële punten

Het afdekprofiel wordt op de
bevestigingsbekken geklikt. Als
het afdekprofiel op grond van
zeer dikke vloertegels te lang
mocht zĳn, moet het profiel ter
plekke worden ingekort.

Het glaselement moet op de 
volgende overgangspunten met
silicone worden afgedicht:
•  glazen ruit naar het plafond
•  glazen ruit naar de vloertegel
•  afdekprofielen naar 

de tegelvloer

8765

43
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Vóór de montage van de glazen deur moet het vaste glaselement
worden gemonteerd zoals beschreven in de stappen 1 – 6. De mon-
tage van de glazen deur dient door twee personen te geschieden.
Een persoon houdt de deur vast en de andere persoon bevestigt de
deur. Voor een betere handling van de deur adviseren wĳ, eerst de
deurknop te bevestigen.

Montage van de glazen deur

De scharnieren worden in de
eerste stap aan het vaste glas-
element geschroefd. Vervolgens
wordt de glasdeur op het vaste
glaselement geschroefd.

De afdichtrubbers worden 
op de deur geschoven.

2 3

Het aanslagprofiel van de deur wordt nu op het midden van de
tegenover de vaste glazen ruit liggende dagkant van de cabine
gehouden, zodat de boorgaten op het keramiek kunnen worden
afgetekend.

Het keramiek wordt op de 
gekenmerkte punten doorge-
boord. Achter het keramiek
bevindt zich een harde strook
dat niet mag worden doorge-
boord.

Het deuraanslagprofiel wordt
in het midden op de dagkant
met behulp van schroeven 
gefixeerd. Let op! Draai de
zelftappers niet dol.

De conisch toelopende deuraf-
dichting wordt op het deur-
aanslagprofiel gestoken.

De deur moet worden uitgelĳnd.
Dit kan via de scharnieren ge-
beuren. Bĳ sterke afwĳkingen
kunnen de bevestigingsbekken
worden losgehaald en kan het
vaste glaselement aan de deur
worden uitgelĳnd.

Het afdekprofiel wordt op de
bevestigingsbekken geklikt. Als
het afdekprofiel op grond van
zeer dikke vloertegels te lang
mocht zĳn, moet het profiel ter
plekke worden ingekort.

Het glaselement moet op de 
volgende overgangspunten met
silicone worden afgedicht: 
•  glazen ruit naar het plafond
•  glazen ruit naar de vloertegel
•  afdekprofielen naar de tegel-

vloer

107 9

64 5

8

1
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Sanoasa Vario-cabines in een oogopslag

Fundo

- douchevloer

- afvoer

Wandelementen

- stoomtechniek

- douchetechniek

Massagesproeiers

- 4 stuks

- 6 stuks 

Zitbanken

- 1 zitbank

- 2 zitbanken

Glasmodule

- deur 0,63 m

- deur 0.9 m

- wand 0,82 m

Verwarming

- wandverwarming

- zitbankverwarming

Sanoasa 
Toretta

Sanoasa 
Pergola

Sanoasa 
Capricia

Sanoasa 
Bicocca

Sanoasa 
Vista

Sanoasa 
Panorama

• • • • • •

• • • • • •

– – – – – –

– – – • – –

– – – • – –

– – – – – –

• – – – • •

– • • • – –

• • • • – –

– – – – • •

– – – – – •

optie optie optie optie optie optie

optie optie optie optie optie optie

Sanoasa Vario-cabines

Technische gegevens
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De wedi Vario-cabines zĳn speciale douchecabines die op grond
van hun veelzĳdige vormen, maten en uitvoeringsmogelĳkheden
in alle soorten badkamers een plekje vinden. In een hoek of tegen
de wand geplaatst, met of zonder gevormde dakconstructie: ze
zĳn heel bewust zonder leidingen, stoom- of douchetechniek ge-
bouwd en kunnen daardoor flexibel en aan de ruimtelĳke situatie
aangepast aangesloten en individueel uitgerust worden.

wedi-systeemcomponenten:
• Sanoasa Toretta Vario-cabine

• wedi Tools weefselband zelfklevend

• wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

Montage van het wedi 
douchevloerelement.

Wellness-bank plaatsen. Afzonderlĳke wandelementen
achtereenvolgend monteren.

Bĳgeleverde wedi Eterna-
deurlĳst inbouwen.

2 3 4

Montage van het dak. Daarna
de glazen deur monteren.

Tot slot betegelen of aan de
buitenzĳde met pleister en verf
afwerken.

65

1

Sanoasa Toretta | Vario-cabine
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Bankelementen

Modulaire bankelementen

Sanoasa Forma  
Wellness-bank

Sanoasa Forma linea

Wellness-bank
Sanoasa Collina  
Wellness-bank

Sanoasa Collina linea

Wellness-bank

Sanoasa wellness banken

Technische gegevens

Sanoasa Comoda 
Wellness-bank

Sanoasa Bellina  
Wellness-bank



Sanoasa wellness banken

Wellness
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wedi-systeemcomponenten:
• Sanoasa Collina linea Wellness-bank

• wedi Tools weefselband zelfklevend

• wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

• wedi afdichtband

Bĳ meerdelige bankelementen
moeten deze vóór het plaatsen
van de afzonderlĳke banken
worden gemonteerd.

Bĳ gebruik van de banken zonder
hoekelement moeten deze in
verstek worden versneden.

De bankelementen met behulp
van wedi 610 lĳm- en afdicht-
middel met elkaar verbinden ...

... zodat de gewenste bankvorm
en -maat ontstaat.

Op alle voegen van de 
bankelementen wedi Tools
weefselband aanbrengen.

Vervolgens kunnen de 
bankelementen naar wens
worden betegeld.

Sanoasa Collina linea | bankelementen

2 3 4

65

1

De Sanoasa-banken zĳn in zoveel verschillende uitvoeringen ver-
krĳgbaar dat daarmee nagenoeg elke zitcombinatie kan worden
samengesteld. Rechte banken, hoekconstructies of fraaie, afslui-
tende oplossingen – uiterlĳk na de individuele betegeling zorgen
ze voor accenten in badkamers en wellnes. Onderstaand wordt
de montage aan de hand van Sanoasa Collinea bankelementen
beschreven.

Belangrĳke opmerkingen:
De warmwaterverwarming moet
op een separaat geregelde ver-
warmingskringloop worden
aangesloten.
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Sanoasa wellness ligbanken

Technische gegevens

Algemene productbeschrijving

De nieuwe Sanoasa wellness ligbanken bekoren vooral door hun
markante en unieke vormen. Ze verlenen ieder wellnessbereik een
persoonlijk tintje. De talrijke vormen kunnen nagenoeg onbeperkt
samengesteld / afgewerkt en bijgevolg harmonisch in het totale
ruimteconcept opgenomen worden. Kenmerkend voor de Sanoasa
ligbank 1 is de mogelijkheid om het oppervlak te veredelen door
dit op klassieke wijze te betegelen met mozaïek of met speciaal
daarvoor vervaardigde vormdelen van keramiek. Samen met een
geïntegreerde verwarming (warmwater of elektrisch) die bij de
wellness-ligbanken 1 – 5 van deze designserie beschikbaar is, staat
niets meer een perfecte ontspanning in de weg.

Toepassingsgebieden

Sanoasa ligbanken 1 & 5 :
•  Betegelbare ligbank, ééndelig, klaar voor directe betegeling.

Verlijming van de ligbank op de vloer met universele tegellijm 
of wedi 610 lijm- en afdichtmiddel.

Sanoasa ligbanken 2, 3 & 4 :
•  Betegelbare ligbank, bestaande uit een ligbank- en een drager-

element, klaar voor directe betegeling. Verlijming van de 
elementen onderling en op de vloer met wedi 610 lijm- en 
afdichtmiddel.

Technische informatie – verwarming

Ligbank incl. warmwaterverwarming:
•  In de fabriek wordt een composietbuis van 100 % kunststof 

12 x 2 mm in de ligbank ingebouwd. Deze moet ter plekke door
een verwarmingsmonteur worden aangesloten op het verwar-
mingssysteem. De warmwaterverwarming moet op een separaat
geregelde verwarmingskringloop worden aangesloten.

Ligbank incl. elektrische weerstandsverwarming:
•  Eénaderige verwarmingskabel, ca. 150 W/m2, 2-zijdige aansluiting,

aansluitspanning 1/n/PE ~ 230 V 50 Hz, beschermingsklasse 
IP X8 (mag alleen worden aangesloten door een elektromonteur);
warmtenesten dienen te worden vermeden.

wedi Sanoasa ligbanken 1 –5

Sanoasa ligbank 1 Sanoasa ligbank 2

Sanoasa ligbank 3 Sanoasa ligbank 4

Sanoasa ligbank 5
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wedi-systeemcomponenten:
• Sanoasa wellness ligbanken

• wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

• wedi Tools weefselband

zelfklevend

Over het hele vloeroppervlak van de ligbank eerst een contactlaag
met tegellĳm en vervolgens lĳm met een kam aanbrengen 
(alternatief wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel aanbrengen).

Ligbank positioneren en 
in het lĳmbed drukken.

Bĳ de overgangen van de ligbank
naar de ondergrond wedi Tools
weefselband aanbrengen en in
tegellĳm bedden.

2 3

Sanoasa wellness ligbanken

Verlĳming van de ligbank met het vloeroppervlak analoog aan de
verlĳming van de ééndelige ligbanken (zie 1). Vervolgens het ligop-
pervlak met tegellĳm (alternatief wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel)
op de onderbouw lĳmen. Daarvoor moet de lĳm over het hele 
oppervlak eerst als contactlaag en vervolgens met een kam aange-
bracht worden.

Daarna moeten de overgangen
tussen de onderbouw en het
ligbankoppervlak met tegellĳm
en het wedi Tools weefselband
worden versterkt.

1

54

Sanoasa wellness ligbanken

Wellness

De nieuwe Sanoasa ligbanken bekoren vooral door hun markante en
unieke vormen. Ze geven elke wellnessruimte een persoonlĳk tintje,
waarbĳ de talrĳke vormen nagenoeg onbeperkt vormgegeven en bĳ-
gevolg harmonisch in het totale ruimteconcept opgenomen worden.
Desgewenst zĳn alle ligbanken verkrĳgbaar met een geïntegreerde
verwarming (warmwater- of elektrische verwarming). Bĳ alle ligbanken
met een elektrische verwarming kan uit twee thermostaten worden
gekozen: AEG 900 (inbouwthermostaat) en AEG 300 (railmontage).



Sanoasa wellness ligbanken
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Ligoppervlak in de lĳm drukken. Ligoppervlak betegelen en op
de onderbouw aanbrengen.

3 4

De onderbouw tot aan de 
markering bepleisteren of 
betegelen of iets dergelĳks.

Op de lĳmoppervlakken 
tegellĳm of wedi 610 lĳm- 
en afdichtmiddel aanbrengen.

1 2

Ligoppervlak in de lĳm drukken.

2

Ligvlak en onderbouw met tegellĳm of alternatief met 
wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel onderling verlĳmen.

1

Ligbank incl. warmwaterverwarming

In de fabriek wordt een composietbuis van 100 % kunststof 
12 x 2 mm in de ligbank ingebouwd. Deze moet ter plekke 
door een verwarmingsmonteur worden aangesloten op het 
verwarmingssysteem.

Het is ook mogelĳk om pleisterwerk op cementbasis pleisterwerk, plamuurmassa op cementbasis of dispersie-krabpleister op 
te brengen. Bĳ dunne pleisters moet de ligbank door het weefsel eerst zodanig worden geplamuurd dat het weefsel niet door het 
pleisterwerk heen schĳnt. Bĳ alle gebruike producten moeten de verwerkingsvoorschriften van de fabrikanten strikt in acht worden 
genomen. Bĳ een elektrische verwarming moet de gebruiker erop letten dat geen warmtestuwing ontstaat, bĳv. door een stapel 
handdoeken.

Ligbank incl. elektrische verwarming
                                                                                             

Verwarmingskabel                       Eénaderige verwamingskabel

Specifiek vermogen                      ca. 150 W/m²

Aansluiting                                   2-zĳdige aansluiting

Aansluitspanning                         1/n/PE ~ 230 V 50 Hz

Beschermingsklasse                      IP X8 

(mag alleen worden aangesloten door een elektromonteur)

Bĳzonderheden Sanoasa wellness ligbank nr. 4: Verschillende afwerkingen

Bĳzonderheden Sanoasa wellness ligbank nr. 4: Uniforme afwerking
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Algemene productbeschrĳving

De wedi Sanbath badkuip is een in de fabriek geprefabriceerde
badkuip voor eigen betegeling. Speciale uitvoeringen zĳn 
eveneens mogelĳk.

Toepassingsgebieden

Voor privé- en commercieel gebruik binnenshuis bĳ 
directe belasting met proces- en reinigingswater.

Productkenmerken

•  Waterdicht 
•  Isolerend 
•  Stabiel en licht

Eisen aan de ondergrond

De vloer moet voldoende draagkrachtig zĳn.

Leveringsvorm

•  Badkuipelement
•  Speciale uitvoeringen mogelĳk
•  Af- en overloopgarnituur met afvoeraansluiting DN 40/50
•  Bowdenkabel met draaiknop
•  Onderbouwelement
•  Fundo Fino exclusief rooster
•  Fundo Fino elegant elegant frame, rvs

wedi Sanbath Cube  & wedi Sanbath Wave | badkuip

Sanbath Cube / Wave

Technische gegevens

Sanbath Cube

Sanbath Wave



Sanbath Wave /Cube
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Technische kenmerken hardschuimkern

Geëxtrudeerde polystyreenhardschuimkern                                                                                                  XPS

Druksterkte lange termĳn (50 jaar) ≤ 2% vervorming EN 1606                                                                   0,08 N/mm2

Druksterkte/weerstand bĳ 10% vervorming EN 826                                                                                     0,25 N/mm2

Warmtegeleidingscoëfficiënt EN 13164                                                                                                        0,036 W/mK

Volumieke massa EN 1602                                                                                                                              32 kg/m3

Temperatuurgrenzen                                                                                                                                       -50°C / +75°C

Brandgedrag EN 13501-1                                                                                                                                E

Technische eigenschappen af- en overloopgarnituur

Waterdicht ingebouwde af- en overloopgarnituur

Overloopcapaciteit                                                                                                                                          tot 0,6 l/s ; 36 l/min

Afvoercapaciteit                                                                                                                                               tot 1,0 l/s ; 60 l/min

Waterhoogte                                                                                                                                                    355 mm
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wedi-systeemcomponenten:

Aansluitleiding opschroeven en aan de buitenkant 
van de ronding aftekenen.

Buisleiding met de metaalzaag
tot op de gewenste lengte 
inkorten.

Bocht opschuiven.

2 3

Sanbath Cube  & Sanbath Wave | badkuip

Controleren of de dekvloer waterpas ligt en zo nodig de 
onderbouw van de badkuip met mortel egaliseren.

     Uiteindelĳke positionering van de badkuip met inachtneming
van de gewenste positie van de draaiknop. Als de draaiknop direct
tegen een wand moet worden gepositioneerd, moet de bowden-
kabel voor het plaatsen van de badkuip geïnstalleerd zĳn zoals
onder punt 9 beschreven staat.

Revisieopening en uitsparing
voor het verloop van de aan-
sluitleiding uit de onderbouw
van de badkuip zagen.

Badkuip vooraf op de 
onderbouw plaatsen en 
via de revisieopening de 
afvoerwaterleiding controleren
(functiecontrole).

1

5 64

• Sanbath Cube/Wave  badkuip • wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

Sanbath badkamerelementen

Constructie van badkamermeubels

De designserie Sanbath van wedi is de eenvoudigste manier om nieuwe
vormen en kleuren in de badkamer te brengen. wedi Sanbath Cube
en Sanbath Wave zĳn montageklare badkuipen van hetzelfde mate-
riaal als de wedi bouwplaat. Na de plaatsing en aansluiting kunt u
ze naar wens betegelen – en klaar is de badkuip.



Sanbath badkamerobjecten

Constructie van badkamermeubels
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Voor de betegeling van de rand van de badkuip moet de draai-
knop worden verwĳderd. Draai de draaiknop hiervoor eerst tot
aan de aanslag naar rechts en druk het messingstuk uit de fitting.
Draai de draaiknop vervolgens zo ver naar links dat de kogel van
de bowdenkabel verschĳnt. De kogel kan er nu uit getrokken
worden.

9

Na de betegeling de bowdenkabel monteren. Plaats daarvoor de
kunststof schroefdraad in het gat, draai de borgmoer vast en
monteer de bowdenkabel analoog aan punt 9 (functiecontrole).
wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel op de sponning aanbrengen en
revisiedeksel bevestigen.

In de fabriek werd een montageschacht aangebracht om ter plekke
een watertoevoer of een badarmatuur te kunnen installeren. De
schacht wordt met behulp van het bĳgeleverde revisiedeksel ge-
sloten of dichtgelĳmd.

Vervolg montagestappen

De onderbouw op de vloer ver-
lĳmen en lĳm voor de badkuip
aanbrengen.

De badkuip nu op het onderbouwelement lĳmen. Afvoerwaterlei-
ding waterdicht aansluiten (dichtheidscontrole). Revisieopening
aan de sokkel weer sluiten resp. dichtlĳmen.

     Pas na de betegeling van de
rand van de badkuip en de
montage van de bowdenkabel
kan de revisieopening worden
gesloten. Daarna kunnen de
wanden van de badkuip wor-
den betegeld.7 8

10

11

Belangrĳke opmerkingen:
Als de armatuur op de rand van de badkuip
moeten worden gemonteerd, moet vooraf
een verstevigingsplaat worden ingebouwd.
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wedi-systeemcomponenten:
• Sanbath Cube wastafel

• wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

• wedi Tools afdichtband

Aanbrengen van wedi 610
lĳm- en afdichtmiddel op de
gewenste plaats. Vervolgens de
wastafel op de vloer lĳmen.

Met behulp van een afbreekmes
een conische revisieopening 
snĳden.

De wastafel kan tot aan de 
revisieopening worden betegeld.

Monteren van het armatuur 
op een dienovereenkomstig
versterkte plek. De aansluiting
geschiedt via de revisieopening.

Sanbath Cube | wastafel

Tot slot de revisieopening slui-
ten en dit gedeelte betegelen.

Sanbath badkamerelementen

Constructie van badkamermeubels

2 3 4

5

1

wedi Sanbath Cube is een complete wastafel in kubistische vorm die
in iedere badkamer accenten plaatst. Naar persoonlĳke smaak kan
het oppervlak worden betegeld.



Sanbath badkamerobjecten

Constructie van badkamermeubels
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wedi-systeemcomponenten:
• Sanbath Cube/Wave  badkuip

• wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

• wedi Tools afdichtband

wedi douchezuil plaatsen. 
Hierbĳ moet worden gelet 
op de juiste positionering 
van de aansluitingen.

Fixeren van de douchezuil 
op de vloer met behulp van
schroeven.

De leidingen via de revisieope-
ning aansluiten. Vervolgens
moet de revisieopening weer
worden gesloten.

Tot slot wordt de douchezuil
betegeld.

Sanbath Cube  & Sanbath Wave | douchezuil

2 3 41

De douchezuil wedi Sanbath Cube overtuigt met een duidelĳke 
lĳnvoering en bescheiden elegantie. wedi Sanbath Wave is een 
golvende douchezuil die beschikt over een geïntegreerde iBox van
Hansgrohe voor de installatie van hand- en hoofddouches. Onder-
staand wordt de montage aan de hand van het voorbeeld Sanbath
Wave beschreven.
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wedi-systeemcomponenten:
• wedi Eterna  glazen deur

• wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

• wedi Tools afdichtband

Lĳst in de wandopening monte-
ren en met houten wiggen op
de passende hoogte brengen
(meterpas) en uitlĳnen.

Aan de vier hoeken van het
hoofdgedeelte met een wig
vastzetten en daarbĳ op de-
zelfde afstand tussen wand 
en lĳst letten.

Sponningbreedte aan het hoofd-
gedeelte meten. Afstandplanken
dienovereenkomstig op maat
zagen en daarmee boven, in het
midden en beneden aan de lĳst
de afstand waarborgen.

Positie van de lĳst met de wa-
terpas controleren en zo nodig
corrigeren. Vervolgens PU-schuim
in de tussenruimte van de lĳst
spuiten en overtollig schuim na
de droging wegsnĳden.

wedi Eterna | Glazen deur met lĳsten van roestvast staal

Kunststofafdekking van de klem-
schroeven doorstoten en de daar-
achter liggende schroef losdraaien.

Scharnier monteren, plaatsen
en met behulp van klemschroe-
ven fixeren.

Glaszendeur op blokjes of 
wiggen in de lĳst plaatsen, 
uitlĳnen en bevestigen.

Badkamerelementen

Constructie van badkamermeubels

2 3 4

5 6 7

Deurknop installeren en het
lĳstrubber plaatsen.

8 9

1

De glazen deuren van wedi zĳn vervaardigd met lĳsten van rvs en 
zorgen voor goed zicht in badkamer en wellness. Zĳ het speciaal voor
wedi wellness of voor volledig andere elementen – de verschillende
uitvoeringen garanderen tal van toepassingen.

Wetenswaardigheden:
Afmetingen van de ruwbouwopening: 
Breedte: breedte rvs-lĳst + ca. 39 mm 
Hoogte: hoogte rvs-lĳst + ca. 47 mm



Badkamerobjecten

Onderhoudsinstructies
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Onderhoud rvs

Reiniging is de verwĳdering van vreemde stoffen op het oppervlak.
Bĳ regelmatige reiniging en verzorging blĳven rvs-oppervlakken mooi.

Verontreinigingen zoals zand, stof, gedroogde drank- en levensmid-
delenresten kunnen worden opgelost met een waterig reinigingsmid-
del. Vervolgens kunnen de verontreinigingen met een vochtige doek
worden weggeveegd. Vetten en oliën kunnen met tensidehoudende,
alkalische of zure reinigingsmiddelen worden opgelost.

Gebruik speciale rvs-reinigers uit de vakhandel volgens de betreffende
gebruiksaanwĳzing. Bĳ de reiniging van rvs mag geen staalwol of sta-
len borstel worden gebruikt omdat door achterblĳvende staaldeeltjes
externe corrosie kan ontstaan. Voor alle reinigingsmiddelen geldt
dat ze vrĳ moeten zĳn van zoutzuur en chloor.

Af en toe optredende externe corrosie die van andere roestende
onderdelen of uit neerslag uit de lucht komt, moet onmiddellĳk
worden verwĳderd door eenvoudig afwrĳven of met behulp van
een niet schurend reinigingsmiddel. Moeilĳk oplosbare resten of
kleine krassen kunnen met een kunststof-vezelvlies of met een
voor rvs geschikt schuurpapier (niet grover dan korrelgrootte 280)
worden weggeschuurd. Let op! Altĳd in de richting van het reeds
voorhanden schuurbeeld werken – nooit overdwars!

Voorzorgsmaatregelen: sterk zouthoudende aerosols zĳn uiterst
agressief, vooral als op het oppervlak hoge zoutconcentraties ont-
staan op grond van verdamping en het oppervlak niet of slechts
onregelmatig bĳv. door regen wordt schoongewassen. De aanslag
van vaste stoffen, bĳv. van roet van onvolledig verbrande olie.
leidt principieel tot een snellere corrosie.

Onderhoud wedi Fundo douchevloerelementen

Patina / rvs-roest
Bĳ regelmatige gebruik en verzorging blĳft rvs mooi. Verontreini-
gingen zoals zand en zeepresten kunnen worden opgelost met een
waterig reinigingsmiddel. Vervolgens kunnen de verontreinigingen
met een vochtige doek worden weggeveegd. Vetten en oliën kun-
nen met tensidehoudende, alkalische of zure reinigingsmiddelen
worden opgelost.

Af en toe optredende corrosie / roest kan worden verwĳderd met
een speciale rvs-reiniger uit de vakhandel. Roest verwĳderen volgens
de betreffende gebruiksaanwĳzing.

Bĳ de reiniging van rvs mogen in geen geval 
staalwol of staalborstels worden gebruikt.

Stankafsluiter en goot
De stankafsluiter dient om de 6 – 8 weken verwĳderd en met
schoon water gereinigd te worden. Na de plaatsing moet de
stankafsluiter met water worden gevuld. De goot is vervaardigd
uit hoogwaardig kunststof en dient al naargelang het gebruik 
om de 6   8 weken met schoon water te worden gereinigd.

Onderhoudsinstructies



NL

D
 1

0/
14

  K
 1

0/
14

A
 6

06
89

1/
29

8 
 T

ec
hn

is
ch

e 
w

ĳz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten · Duitsland
Telefoon +49 2572 156-0 · Fax +49 2572 156-133
info@wedi.de · www.wedi.eu

wedi bouwplaatsystemen

wedi inloopdouches

wedi afdichting en ontkoppeling wedi ondersteuning

wedi nuttige hulpmiddelen

wedi systeemchemie

wedi design

wedi wellness


