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Badkamer
inspiratie
Creatieve badkamerideeën voor iedere levensfase
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Mooie en veilige
badkamers

Kwaliteitssystemen van het merk wedi

Wie zijn badkamer volgens zijn eigen wensen wil vormgeven, staat vandaag de dag voor een moeilijke keuze. Hoe moet

de douche eruitzien? Welke badkamermeubels heb ik nodig? Hoe zorg ik voor voldoende bergruimte? En vooral: hoe

kan ik mijn badkamer veilig en zo snel mogelijk realiseren?

Met een selectie verschillende badkamers helpt wedi u bij deze keuze en met de modulaire systeemoplossingen bij de

realisatie ervan – eenvoudig, snel en duurzaam veilig. Van de inloopdouche tot en met de badkamermeubels zoals 

zitbanken, wastafels en schappen – u krijgt alle producten uit één hand. Voor een badkamer om u thuis te voelen, 

afgestemd op uw wensen en behoeften.

Het geheim onder de tegel: de wedi bouwplaat. Hij vormt de basis van de talrijke wedi systeemoplossingen. Waterdicht,

extreem stabiel en individueel bepleister- en betegelbaar. Door de fabrikant gegarandeerd en door tal van instituten 

gecertificeerd.
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vanaf pagina 14
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vanaf pagina 30
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vanaf pagina 6

Gastenbadkamer

vanaf pagina 22

Barrièrearme 

badkamer

vanaf pagina 26
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Welke badkamer
past bij mij?

Inspiratie voor de badkamer van uw dromen

Zo verschillende als de mensen Zelf, zijn ook hun leefwerelden. Dankzij de talloze vormgevingsmogelijkheden die wedi

biedt, zijn aan een creatieve badkamerplanning geen grenzen gesteld. Een gezin met twee kinderen stelt andere eisen

aan een badkamer dan bijv. singles. Welk type bent u?

De onderstaande badkamerconcepten zijn bedoeld als inspiratie voor uw droombadkamer. Al naargelang de voorhanden

plaats, de individuele voorkeuren en uw levenssituatie vindt u hier de passende realisatie-ideeën met uitgelezen systeem-

highlights en ziet u welke mogelijkheden wedi u te bieden heeft. Voor welk ontwerp u ook kiest, iedere badkamer is 

absoluut waterdicht.



Inspiratie: wellnessbadkamer

Geniet van de rust en de harmonie van uw persoonlijke wellness-oase. Een grote

douchecabine, desgewenst uitgerust met massagesproeiers, royale zitplaatsen,

nissen en schappen of een voetbassin kunnen met wedi heel eenvoudig worden

gerealiseerd. Voor maximaal comfort in de privé-spa.
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Dornbracht – MEM* Dornbracht – MEM* Alape – AB.KE375 Dornbracht – MEM*

Eliga – VoetbassinBloomingville – Spiegel Dornbracht – MEM*

Dornbracht – MEM*Bette – BetteArt

Bloomingville – Kussen

Meer badkamerinrichting

Steuler Design

SC-DORATO

Beige mat

Steuler Design

SC-SLATE

Leisteen mat

Steuler Design

SC-SLATE

Decoratieset

Tegels Fotobronnen

wedi systeemhighlights

Doucheoplossingen, bijv.

met wedi Fundo Plano

Met centrale en in de 

fabriek geïntegreerde 

afvoer niet alleen een 

optisch highlight, maar 

ook snel gemonteerd.

1 Individuele constructies

met wedi bouwplaten

Voor zitmogelijkheden,

wastafelconstructies of

schappen naar wens.

3Legschappen en nissen,

bijv. met wedi Mensolo

Perfecte opbergmoge-

lijkheid voor hygiënepro-

ducten, handdoeken of

decoratie.

2

1

2

3

76

* © Aloys F. Dornbracht 

GmbH & Co. KG, Iserlohn, DE
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Inspiratie: gezinsbadkamer

Functioneel, ruim en kinderveilig: de wedi gezinsbadkamer biedt comfort en veilig-

heid voor alledag en voldoende plaats voor ieder familielid. Plaats om te douchen,

plaats om te zitten, plaats voor alle soorten lichaamsverzorging, ook en vooral bij

gelijktijdig gebruik. 

131010
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Duravit – Starck 1

Hay – Strap MirrorAsa – Ink NATUREHOME

Design-trapkrukje*

Axor Citterio M (Hansgrohe SE) Duravit – VeroDuravit – Happy D.2

Kay Bojesen – Monkey & Birds

Axor Citterio M (Hansgrohe SE)

Meer badkamerinrichting

Tegels

Bärwolf

Belle Epoque

Toevalsmix

Agrob Buchtal 

Emotion 

middengrijs

11

Zitmogelijkheden, bijv.

met wedi Sanoasa 

zitbank 1

Biedt voldoende plaats

voor de lichaamsverzor-

ging voor het hele gezin.

3

1

3
2

Optische wandafvoer

met wedi Fundo Riolito

Discreto

Het opzetelement voor 

de sleufdrain laat het

water optisch in de 

wand verdwijnen.

2Oplossingen voor 

inloopdouches, bijv. 

met wedi Fundo Riolito

Douche-element als 

onderconstructie voor de

optische wandafvoer.

1

wedi systeemhighlights

1010

Fotobronnen

* © NATUREHOME



Inspiratie: luxe badkamer voor 2

Een buitengewone badkamer voor buitengewone mensen. Wat dacht u van een

vrij in de ruimte staande douche? Met de grenzeloze vormgevingsvrijheid van wedi

kunnen royale ruimteconcepten worden gerealiseerd die indruk maken. Stijlvolle

wastafels, lichtspots en vele andere extravagante details veranderen een puristische

badkamer in een luxe badkamer voor twee.
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Hansgrohe – Rainmaker Select Axor Starck (Hansgrohe SE) Axor Citterio E (Hansgrohe SE)

HAY – Stanley StoolDuravit – L-Cube Arper – Leaf

Axor Citterio E (Hansgrohe SE) Axor Citterio E (Hansgrohe SE)Bettelux – Shape

Louis Poulsen – Doo-Wop

Meer badkamerinrichting

Agrob Buchtal

Trias 

calcietwit

Agrob Buchtal

Trias 

calcietwit 

Tegels

3

2

1

15

Designwastafels, bijv.

wedi Sanbath Cube

Voorgefabriceerde wastafel-

elementen, hier in kubisti-

sche vorm, voor optische

accenten in de badkamer.

1 Draagconstructie met

wedi bouwplaten

Douchen in XXL-formaat 

is probleemloos mogelijk

dankzij de veelzijdigheid

van de wedi bouwplaten.

3Legvakken, bijv. met

nissen

Zo zijn bodylotion,

shampoo en dergelijke.

Steeds binnen handbe-

reik onder de douche.

2

wedi systeemhighlights

14

Agrob Buchtal

Trias 

ijzererts



Inspiratie: singlebadkamer

Individualiteit en vrijheid zijn karakteristiek voor de typische single. Wie alleen

woont, beslist ook alleen over het karakter van de badkamer. De combinatie van

inloopdouche met handige hoekbank en slimme schapoplossingen is op maat 

gemaakt voor het compacte ruimteconcept. Omdat individualiteit als maatstaf

wordt gezien.
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Axor Citterio M (Hansgrohe SE) Geberit – Sigma 50* Alape – LE.7 Hansgrohe – Raindance S300

Bloomingville – Korb Cheonan

Yolunda – Handdoek floraal wit

ASA – Vase LULU Bloomingville – Aulait Sidetable,

Bamboo, White w / Nature

Alape – SP.2 Axor Citterio E (Hansgrohe SE)Duravit – Happy D.2 Duravit – Happy D.2

Gira – Radio RDS

Meer badkamerinrichting

Agrob Buchtal

Remix

beige

Agrob Buchtal

Remix

bruin

Tegels

1

3

2

19

wedi systeemhighlights

Sanitaire installatiewand

met wedi I-board

Alle uitsparingen voor wc-

leidingen en houders zijn 

al voorhanden, hetgeen 

bij de montage veel tijd 

bespaart.

1 Doucheoplossingen met

decentrale afvoer, bijv.

met wedi Fundo Primo

Met de decentrale afvoer

verandert het inloopdouche-

vloerelement de single-

 badkamer in een unicaat. 

3Zitplaatsen, bijv. met 

de wedi hoekbank

Ook in compactere dou-

ches kunnen zitplaatsen

worden gerealiseerd.

2

1818

Fotobronnen

* © Geberit Vertriebs GmbH



Inspiratie: gastenbadkamer

Welke aanblik wacht uw gasten in de gastenbadkamer? Hier geldt: klein, maar

fijn. Met de individueel vormgegeven wastafel, de grote legvakken en het indirecte

lichtconcept wordt de kleinschalige geometrie perfect benut en de badkamer 

optimaal in scène gezet.
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Dornbracht – Tara Logic*

Möve – Superwuschel

Bloomingville – Stool Concrete

Alape – SP.1

Duravit – P3-ComfortAlape – AB.Q450.1 Vola – T12

Louis Poulsen – Toldbod

Meer badkamerinrichting

Agrob Buchtal

Valley 

leisteen

Agrob Buchtal

Craft

olijfgroen gevlamd

Tegels

24

Geberit – Sigma 70**

1

2

wedi systeemhighlights

Wastafelconstructie met

wedi bouwplaten

Ondanks kleine afmetin-

gen creëert deze wastafel-

constructie voldoende

legvakken.

1 Sanitaire installatiewand

met wedi I-board

De kant-en-klare bekleding

voor een sanitaire installatie-

wand bespaart veel tijd bij

de montage.

2

2322

Fotobronnen

* © Aloys F. Dornbracht 

GmbH & Co. KG, Iserlohn, DE

** © Geberit Vertriebs GmbH



Inspiratie: barrièrearme badkamer

Genieten van een aangename sfeer en van comfort zonder beperkingen. In de

barrièrearme badkamer, bijv. met royale wedi inloopdouche met comfortabele 

zitbank. Geïntegreerde nissen en schappen zorgen voor extra legvakken en bieden

tevens meer plaats voor het wezenlijke. Veiligheid voor de toekomst, vandaag al

gerealiseerd.

2926



Dornbracht – MEM* Alpape – FB.R800.3 Dornbracht – MEM* Dornbracht – MEM*

Bloomingville – Sit Pouf

Dornbracht – MEM*Dornbracht – MEM* Geberit – Siphons** 

Möve – Brooklyn

Meer badkamerinrichting

Agrob Buchtal

Valley 

zandbeige

Casa dolce casa

Stones & More

Stone Calacatta

Tegels

28

Alape – SP.2

1

3

2

wedi systeemhighlights

27

Inloopdouche-vloerele-

ment, bijv. wedi Fundo

Primo

Struikelgevaren worden com-

pleet vermeden dankzij het

inloopdouche-vloerelement,

hier met centrale afvoer.

1 Zitplaatsen, bijv. met

wedi Sanoasa zitbank 1

Royale zitplaatsen zorgen

voor hoge veiligheid en

maximaal comfort onder

de douche.

3Zichtbaar oppervlak, 

bijv. voor Fundo Primo

Fundo Top is het montage-

klare en pasnauwkeurige

oppervlak voor Fundo 

douchevloerelementen 

– naadloos, slipremmend 

en flexibel aanpasbaar.

2

26

Fotobronnen

* © Aloys F. Dornbracht 

GmbH & Co. KG, Iserlohn, DE

** © Geberit Vertriebs GmbH



Inspiratie: comfortbadkamer

Kleine ruimte met groots effect. In kleinere badkamers moet vaak een compromis

worden gevonden: badkuip of douche? Met de wedi comfortbadkamer is allebei

mogelijk. Dankzij een slim ruimteconcept kunnen ondanks de geringe afmetingen

alle onderdelen, zoals een royale wastafel, een inloopdouche en een badkuip, 

worden geïntegreerd.
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Meer badkamerinrichting

32

Hansgrohe – Metris Hansgrohe – Metris

Bloomingville – Pretty Sidetable

Alape – AB.RE700.4Duravit – Vero

Westwing Group GmbH 

Port Maine – Marlene mintgroen*

Agrob Buchtal

Valley

kiezelgrijs

Bärwolf 

Patchwork

grey

Tegels

1

2

3

wedi systeemhighlights

Inloopdouche, bijv. met

wedi Fundo Plano Linea

Douchen zonder hinder-

nissen met het inloop -

douche-vloerelement en

een edele sleufdrain.

1 Wastafelconstructie 

met wedi bouwplaten

Individueel aangepast 

aan de breedte van de

ruimte voor veel plaats 

in de comfortbadkamer.

2 Badkuipbekleding met

wedi Bathboard

De optische badkuipbekle-

ding wedi Bathboard kan 

individueel worden betegeld

en past daarmee perfect in 

de vormgeving van de ruimte.

3

3130

Fotobronnen

* © Westwing Group GmbH 

Hansgrohe – Rainmaker Select

460 3Jet Showerpipe

Alape – AB.RE700.4Alape – SP.1



Sanitaire oplossing

met de handige

wedi I-Board

Meer opbergruimte en elegante badkuipoplossingen dankzij 

wedi bouwplaatconstructies en wedi Bathboard

Inloopdouche met groot legvak dankzij

wedi Fundo Riolito neo en de wedi nis

35

Comfortbadkamer in recordtijd

Een comfortbadkamer als in een hoogglansmagazine: dat

was de wens van de aannemer voor de badkamer in een

oud gebouw. Met wedi geen probleem. Dankzij de 

modulaire systeembouwwijze op basis van de wedi

bouwplaat werd de ruimtesituatie met een wedi Fundo

inloopdouche, een grote wastafel evenals zitplaatsen en

legvakken optimaal benut. De op elkaar afgestemde

bouwcomponenten zorgden voor een bijzonder veilige en

tijdbesparende verwerking. Gecombineerd met bijpas-

sende accessoires straalt de badkamer nieuwe glans uit.

34

Wat met wedi
mogelijk is

Oude
badkamer

Ontwerp van 
de architect
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En zo gaat het verder ...

Van harte gefeliciteerd, u hebt uw keuze nu beperkt. Nu ontbreekt nog maar één stap naar de badkamer van uw dromen.

Neem contact op met een van onze vertrouwde verwerkers. Op www.wedi.eu vindt u de juiste wedi verwerker in uw

buurt. Voor technische vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij het wedi service team.

Kies hiervoor gewoon het volgende servicenummer: +49 (0) 25 72 / 156-0.

Centrale afvoer of sleufdrain in de douche?

 Centrale afvoer

 Sleufdrain

Zit u graag onder de douche?

 Ja, ik heb een grote zitplaats nodig

 Ja, een kleine zitgelegenheid is optimaal

 Nee, ik heb geen zitgelegenheid nodig

Gebruikt u nissen en schappen als legvakken? 

 Ja, een nis in de douche zou perfect zijn 

 Ja, ik heb veel legruimte in de hele badkamer nodig 

 Nee, ik heb geen legruimte nodig 

Waarvoor gebruikt u uw badkamer?

 Alleen voor de dagelijkse reiniging en verzorging

 Als plek om me terug te trekken en te ontspannen

 Als wellness-oase om te genieten

Puristische ambiance of veel decoratie?

 Eenvoudig en puristisch

 Accenten door uitgelezen decoratieartikelen

 Veel accessoires als teken van individualiteit

Is barrièrevrijheid in de badkamer

een belangrijk onderwerp?

 Ja, de badkamer moet helemaal barrièrevrij zijn

 Nee, de barrièrevrijheid staat niet centraal

36

wedi biedt u volledig nieuwe mogelijkheden voor de vormgeving van uw badkamer. U hebt nog geen concrete voorstelling?

Wij helpen u graag! Met behulp van de volgende vragen krijgt u er een idee van, welke badkamerinrichting voor uw

wensen en speciaal voor uw vertrekgrootte en -geometrie kan worden gerealiseerd.

Hoe gaat uw badkamer
eruitzien? Ontdek het hier!

Hoeveel ruimte hebt u ter beschikking?

 2 – 5 m²

 5 – 10 m²

 10 – 30 m²

Hoeveel personen gebruiken de badkamer 

tegelijkertijd?

 1

 2

 3 of meer

Beschikt uw badkamer over een buitengewone

geometrie?

 Ja, de badkamer heeft dakschuinten 

en buisbekledingen

 Nee, de ruimte heeft geen 

buitengewone geometrie

Alleen douche of ook badkuip?

 Alleen douche

 Douche en badkuip



wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Duitsland

Telefon + 49 25 72 156-0
Telefax + 49 25 72 156-133

info@wedi.de
www.wedi.eu
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Barrièrevrije wedi producten

werden door DIN CERTO 

Gesellschaft für Konformi-

tätsbewertung mbH inzake

conformiteit gekeurd, beoor-

deeld en gecertificeerd. 

De CE-kenmerking van 

de wedi producten docu-

menteert het gekeurde 

en toegelaten gebruik als 

afdichtingssysteem voor

natte ruimten.

Systemen van wedi beschik-

ken over de Franse VOC-

classificatie. A+ staat voor

zeer emissiearme, voor de

gezondheid onbedenkelijke

productsystemen.

Modulaire systeemoplossin-

gen van wedi beschikken

over de meest uiteenlopende

bouwtechnische goedkeu-

ringen en testcertificaten.




