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Kreativa idéer för badrum
som passar alla faser i livet
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Vackra och
säkra badrum

Kvalitetssystem från wedi

För den som vill skapa ett badrum enligt egna önskemål är det lätt att hamna i valet och kvalet. Hur ska duschen se ut? 

Vilka badrumsmöbler behöver jag? Hur kan jag få tillräckligt med förvaringsutrymme? Och framför allt – hur kan jag 

förverkliga mitt nya badrum så snabbt och säkert som möjligt?

Med ett varierande utbud på olika badrum hjälper wedi dig att välja rätt design – wedis moduluppbyggda systemlösningar 

erbjuder ett snabbt, hållbart och säkert sätt att förverkliga dina badrumsdrömmar. Allt från duschar i jämnhöjd med golvet 

till badrumsinredning som sittbänkar, tvättställ och hyllor - du kan få alla dessa produkter hos en och samma tillverkare. 

Unna dig ett trivsamt badrum enligt dina personliga önskemål och behov.

Hemligheten under kakelplattan: wedis byggskiva, den utgör basen för många olika systemlösningar från wedi. Vattentät, 

otroligt robust och ett perfekt underlag för individuell kakelsättning. Med tillverkargaranti och certifikat från olika testinstitut.
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Vilket badrum
passar mig bäst?

Inspiration till ditt personliga drömbadrum

Alla människor är olika och deras livssituationer är i motsvarande grad olika. wedis omfattande sortiment av designalter-

nativ sätter inga gränser för din kreativa badrumsplanering. En familj med två barn har helt andra krav på ett badrum än 

t ex en person som är singel. Vilken typ är du?

Följande badrumsidéer ska betraktas som inspiration till ditt personliga drömbadrum. Allt efter platsförhållanden, smak 

och individuell livssituation hittar du här passande tips och idéer för att förverkliga ditt eget drömbadrum. Med utvalda 

produkthöjdpunkter får du exempel på vilka möjligheter som finns med badrumssystem från wedi. Oavsett vilket badrum 

du bestämmer dig för, så får du ett badrum som är vattentätt och 100 % säkert.



Inspiration: Spabadrum

Njut av harmoni, lugn och ro i din egen personliga spa-oas. Stor duschkabin, som 

tillval med massagemunstycken, generösa sittytor, nischer och hyllor eller ett fotbad 

kan lätt och enkelt förverkligas med wedi produkter. Unna dig högsta möjliga 

komfort i ditt eget, privata hemma-spa.
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Dornbracht – MEM* Dornbracht – MEM* Alape – AB.KE375 Dornbracht – MEM*

Eliga – FotbadBloomingville – Speglar Dornbracht – MEM*

Dornbracht – MEM*Bette – BetteArt

Bloomingville – Kuddar

Fler badrumstillbehör

Steuler Design

SC-DORATO 

beige matt

Steuler Design

SC-SLATE 

skiffer matt

Steuler Design

SC-SLATE 

Dekorationsset

Kakelplattor Bildkällor

wedi produkthöjdpunkter

  Duschlösning, t ex med 

Fundo Plano 

Ett centrerat, fabriksmon-

terat avlopp får denna 

duschlösning ett optiskt 

blickfång, dessutom kan 

lösningen byggas in både 

snabbt och enkelt.

1     Design ytbeläggning i 

naturstensdesign, t ex 

för väggbeklädnad 

wedi Top Wall är en  

fogfri ytbeläggning för 

utformning av vackra  

vägglösningar och ytor  

med lysande finish. 

2   Hyllor och nischer, t ex  

med wedi Mensolo 

Perfekt förvaringsyta för 

kroppsvårsprodukter, 

handdukar eller 

dekorationer.

3

1

3

2

76

*  © Aloys F. Dornbracht  

GmbH & Co. KG, Iserlohn, DE
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Inspiration: Familjebadrum

Funktionella, rymliga och barnsäkra: Familjebadrum från wedi erbjuder komfort 

och säkerhet i vardagen samt tillräckligt med utrymme för varje familjemedlem. 

Plats för att duscha, plats för att sitta, plats för alla typer av kroppsvård och allt 

detta även när flera personer använder badrummet samtidigt. 

131010
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Duravit – Starck 1

Hay – Strap MirrorAsa – Ink NATUREHOME 

Design badrumspall*

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

Kay Bojesen – Monkey & Birds

Axor Citterio M (Hansgrohe SE)

Fler badrumstillbehör

Kakelplattor

Bärwolf

Belle Epoque

osorterad blandning

Agrob Buchtal  

Emotion  

mellangrå

11

  Sittmöjligheter, t ex 

med wedi Sanoasa 

sittbänk 1 

Erbjuder tillräckligt med 

plats för hela familjen.

3

1

3
2

  Det eleganta väggavlop-

pet med Fundo Discreto 

Monteringselementet för 

linjeavlopp låter vattnet 

visuellt försvinna i väggen.

2  Duschar i jämnhöjd med 

golvet t ex med Fundo 

Riolito 

Duschelement som under-

konstruktion för det  

eleganta väggavloppet.

1

wedi produkthöjdpunkter

1010

Bildkällor

*  © NATUREHOME



Inspiration: Lyxbadrum för 2

Ett utomordentligt badrum för utomordentliga människor. Vad sägs om en 

dusch som är fristående mitt i rummet? De gränslösa designalternativen från 

wedi skapar generösa badrumsinteriörer som imponerar. Stilrena tvättställ, spotlights 

och många andra extravaganta detaljer förvandlar ett stilrent badrum till ett 

lyxbadrum för två.
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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

Fler badrumstillbehör

Agrob Buchtal

Trias  

kalcitvit

Agrob Buchtal

Trias  

kalcitvit 

Kakelplattor

3

2

1

15

    Design tvättställ, t ex 

wedi Sanbath Cube 

Prefabricerade tvättställs-

moduler, här i kubisk form, 

skapar optiska effekter i 

badrummet.

1   Bärande konstruktioner 

med wedi byggskivor 

En dusch i XXL – inga pro-

blem tack vare de mångsi-

diga användningsområden 

som wedis byggskivor kan 

användas till.

3   Avställningsytor, t ex 

med wedi Sanwell nischer 

Så att kroppslotion, 

hårschampo och dylikt 

alltid finns nära till hands 

under duschen.

2

wedi produkthöjdpunkter

14

Agrob Buchtal

Trias  

järnmalm 



Inspiration: Singel badrum

Individualism och personlig frihet kännetecknar livet som singel. Den som bor själv 

bestämmer även badrummets karaktär själv. Kombinationen av dusch i jämnhöjd 

med golvet samt praktisk hörnsits och smarta hyllor ger en kompakt och skräddarsydd 

badrumslösning. Här är individualismen utgångspunkten för allt.

18 21
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Axor Citterio M (Hansgrohe SE) Geberit – Sigma 50* Alape – LE.7 Hansgrohe – Raindance S300

Bloomingville – Korb Cheonan

Yolunda – Handduk blommönstrad vit

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

Fler badrumstillbehör

Agrob Buchtal

Remix

beige

Agrob Buchtal

Remix 

brun

Kakelplattor

1

3

2

19

wedi produkthöjdpunkter

    Installationsvägg för 

vägghängd WC med 

wedi I-Board 

Monteringselementet har 

redan försetts med alla 

urtag för rörledningar och 

fästen, vilket ger en mon-

tering som är både enkel 

och tidsbesparande.

1   Duschlösning med icke-cen- 

trerat avlopp, t ex med 

Fundo Primo 

Duschelementet i jämnhöjd 

med golvet ger singelbad-

rummet en unik karaktär tack 

vare dess icke-centrerade 

avlopp.

3    Sittytor, t ex med wedi 

Sanoasa hörnsäte 

Även i kompakta duschar 

finns möjlighet för bekväma 

sitsar.

2

1818

Bildkällor

*  © Geberit Vertriebs GmbH



Inspiration: Gästbadrum

Vad förväntar sig dina gäster av gästbadrummet? Här gäller: Litet, men fint. Med 

individuell tvättställsdesign stor avställningsyta och indirekt belysning utnyttjas 

badrummets små ytor maximalt och ger ett effektfullt helhetsintryck.

2522



Dornbracht – Tara Logic*

Möve – Superwuschel

Bloomingville – Stool Concrete

Alape – SP.1

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

Louis Poulsen – Toldbod

Fler badrumstillbehör

Agrob Buchtal

Valley  

skiffer

Agrob Buchtal

Craft 

olivgrön flammig

Kakelplattor

24

Geberit – Sigma 70**

1

2

wedi produkthöjdpunkter

    Tvättställkonstruktion 

med wedi byggskivor 

Trots trånga utrymmen 

skapar denna tvättställkon-

struktion tillräckligt med 

avställningsyta.

1    Installationsvägg för 

vägghängd WC med 

wedi I-Board 

Den monteringsklara 

installationsväggen för 

vägghängd WC är en 

mycket tidsbesparande 

lösning.

2

2322

Bildkällor

*  © Aloys F. Dornbracht  

GmbH & Co. KG, Iserlohn, DE

**  © Geberit Vertriebs GmbH



Inspiration: Barriärfria badrum

Njut av behaglig atmosfär och komfort utan begränsningar i det barriärfria bad-

rummet, t ex med rymlig dusch i jämnhöjd med golvet, utrustad med bekväm 

sittbänk. Inbyggda nischer och hyllor skapar dessutom extra avställningsytor och 

samtidigt mer plats för det väsentliga. Säkerhet för framtiden, förverkligad redan 

idag.

2926



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

Bloomingville – Sit Pouf

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

Möve – Brooklyn

Fler badrumstillbehör

Agrob Buchtal

Valley 

sandbeige

Casa dolce casa

Stones & More

Stone Calacatta

Kakelplattor

28

Alape – SP.2

wedi produkthöjdpunkter

27

    Duschelement i jämnhöjd 

med golvet t ex Fundo 

Primo 

Risken att snubbla elimine-

ras helt och hållet tack vare 

duschelementet i jämnhöjd 

med golvet, här med cen-

trerat avlopp.

1    Design ytbeläggningar,  

t ex till Fundo Primo 

Fundo Top är en fogfri  

och monteringsfärdig yt-

beläggning till wedi Fundo 

duschelement – lätt att 

tillskära, halksäker och 

antibakteriell.

2    Sittytor, t ex med wedi 

Sanoasa sittbänk 1 

Rymliga sittytor ger hög 

säkerhet och maximal 

komfort under duschen.

3

26

Bildkällor

*  © Aloys F. Dornbracht  

GmbH & Co. KG, Iserlohn, DE

**  © Geberit Vertriebs GmbH

1

3

2



Inspiration: Komfortbadrum

Litet rum med stor effektivitet. I mindre badrum måste man ofta kompromissa: 

Badkar eller dusch? Med wedis komfortbadrum är det möjligt att få båda delarna. 

Tack vare den smarta rumsplaneringen finns plats för alla detaljer trots små utrymmen, 

som t ex ett generöst tvättställ, en dusch i jämnhöjd med golvet och ett badkar.

30 33



Fler badrumstillbehör

32

Hansgrohe – Metris Hansgrohe – Metris

Bloomingville – Pretty Sidetable

Alape – AB.RE700.4Duravit – Vero

Westwing Group GmbH  

Port Maine – Marlene mintgrön*

Agrob Buchtal

Valley

kiselgrå

Bärwolf  

Patchwork

grå

Kakelplattor

1

2

3

wedi produkthöjdpunkter

    Golvjämn dusch, t ex 

med Fundo Plano Linea 

Generös duschupplevelse 

i dusch i jämnhöjd med 

golvet samt elegant 

linjeavopp.

1    Klämram i ädel design,  

t ex till Fundo Plano Linea 

En smakfull klämram till 

alla wedi Fundo duschele-

ment med linjeavvattning 

– tillhandahålls separat eller 

i set inkl. täckgaller. 

2    Inklädnad för  

inbyggnadsbadkar  

med wedi Bathboard 

Inklädnaden med wedi 

Bathboard kan kakelsättas 

individuellt och kan därmed 

anpassas perfekt till 

badrummets design.

3

3130

Bildkällor

* © Westwing Group GmbH 

Hansgrohe – Rainmaker Select 

460 3Jet Showerpipe  

Alape – AB.RE700.4Alape – SP.1



WC-lösning

med praktisk

wedi I-Board

Mer förvaringsutrymme och elegant badkarslösning genom

konstruktioner med wedi byggskivor och wedi Bathboard

Dusch i jämnhöjd med golvet med stor avställningsyta tack vare

Fundo Riolito neo och wedi Sanwell nisch

35

Komfortbadrum på rekordtid

Ett komfortabelt badrum som taget från ett exklusivt livs-

stilsmagasin: Detta var byggherrens krav vid renoveringen 

av sitt gamla badrum. Inga problem med wedi. Tack vare 

det moduluppbyggda systemet från wedi kunde de befint-

liga rumsförhållandena utnyttas på ett optimalt sätt genom 

en dusch i jämnhöjd med golvet med wedi Fundo, ett stort 

tvättställ samt sitt- och avställningsytor baserade på wedi 

byggskiva. Byggkomponenterna som är anpassade för varan-

dra möjliggör en ytterst säker och tidsbesparande montering. 

I kombination med passande accessorarer strålar badrummet 

idag med en helt ny glans.

34

Möjligheterna
med wedi

Gammalt

badrum

Arkitektritning
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Och så vidare …

Vad bra, nu har du begränsat urvalet vilket underlättar planeringen. Nu fattas bara ett steg på vägen till ditt drömbadrum. 

Prata med en av våra återförsäljare. På www.wedi.eu hittar du en återförsäljare nära dig. För tekniska frågor och rådgivning 

kontakta gärna vårt wedi kundtjänst, ring till oss på nummer: + 45 47 38 23 29.

Finns punkt- eller linjeavlopp i duschen? 

 Punktavlopp

 Linjeavlopp

Sitter du gärna under duschen? 

 Ja, jag behöver en stor sittplats.

 Ja, en mindre sittplats hade varit bra.

 Nej, jag behöver ingen sittmöjlighet.

Använder du nischer eller hyllor som

avställningsyta?  

 Ja, en nisch i duschen hade varit perfekt.

  Ja, jag behöver många avställningsytor i 

hela badrummet.

 Nej, jag behöver inga avställningsytor. 

Hur använder du ditt badrum? 

 Enbart för den dagliga kroppsvården.

 Som plats för avkoppling och som tillflyktsort.

 Som mysigt hemma-spa.

Funktionell inredning eller mycket dekoration? 

  Enkel och funktionell.

  Trendiga effekter med noga 

utvalda dekorationsdetaljer.

  Många accessoarer som tecken 

på personlig prägel.

Är det viktigt med ett barriärfritt badrum? 

 Ja, badrummet ska vara helt barriärfritt.

 Nej, det inte viktigt med barriärfrihet.

36

wedi öppnar helt nya möjligheter gällande utformningen av ditt nya badrum. Har du inga konkreta idéer än? Vi hjälper 

dig! Med följande frågor får du en känsla av vilken badrumsinredning som passar dig bäst och hur din önskedröm kan 

förverkligas utifrån rummets storlek och geometriska form.

Hur ska ditt badrum se ut?
Här kan du ta reda på det!

Hur stor är ytan som ska användas? 

 2 – 5 m²

 5 – 10 m²

 10 – 30 m²

Hur många personer använder

badrummet samtidigt? 

 1

 2

 3 eller fler

Har ditt befintliga badrum en ovanlig geometrisk

form? 

  Ja, badrummet har snedtak och rörinklädnader.

  Nej, badrummet har ingen ovanlig form.

Bara dusch eller också badkar? 

 Bara dusch.

 Både dusch och badkar.
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0799 (System 2+)

13
0799-CPD-132

DoP 0001

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten

ETA-13/0385
ETAG 022 Teil 3

Bausatz mit wasserdichten Platten 
und weiteren Komponenten zur 
Herstellung einer Abdichtung 
unter einer Nutzschicht für die 
Verwendung in innen liegenden 
Nassbereichen 
Klassifizierung des Systems und 
deklarierte Produkt- und System-
eigenschaften siehe Anhang 1 der 
ETA-13/0385

Barriärfria produkter från wedi 

har testats, godkänts och cer-  

tifierats av tyska certifierings- 

organet för bedömning av 

överensstämmelse DIN CERTCO 

med avseende på produkternas 

överensstämmelse.

CE-märkningen av alla wedi

produkter dokumenterar att

de är testade och godkända

som tätningssystem för våtrum.

System från wedi har certi-

fierats enlig franska VOC- 

direktivet. Betyget A+ står

för produktsystem som har

mycket låga emissioner och

är ofarliga för hälsan.

Moduluppbyggda system-

lösningar från wedi har

certifierats med olika

byggtekniska typgodkän-

nanden och testcertifikat.

wedi Hovedkontor 
for de nordiske landene 
Hvedemarken 5 
DK-3520 Farum

Tel +45 47 38 23 29 

info@wedi.dk 
www.wedi.eu

wedi GmbH 
Hollefeldstraße 51 
48282 Emsdetten 
Tyskland

Tel + 49 25 72 156-0 
Fax + 49 25 72 156-133

info@wedi.de 
www.wedi.eu


