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wedi Top® designytskikt

wedi Top Line tillhandahåller en bred produktportfölj på fogfria designytskikt i fem  

eleganta färger och texturer. Sortimentet består av ytskikt med exakt passning för wedi Fundo  

duschelement på golvnivå som Plano, Primo och Riolito neo samt för vissa wedi design- 

och funktionselement och därutöver som specialytskikt för stilren beklädnad av väggar 

och andra ytor.

Tack vare deras speciella materialegenskaper kan ytskikten snabbt och enkelt installeras 

och är måttanpassade enligt kundens individuella önskemål samtidigt som de lämpar sig 

perfekt för nybyggnation, renoverings- och moderniseringsarbeten. 

 

För att snabbt och  
enkelt skapa ett  
fogfritt badrum
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Fundo Top
för Fundo Riolito neo

wedi I-Board Top
för wedi I-Board

wedi Sanwell Top  
för wedi Sanwell nischer

wedi Top Wall  
för wedi byggskiva

wedi Sanoasa Top  
för wedi Sanoasa sittbänkar 3
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Modern design tack  

vare fogfria ytor och  

smakfulla färger

Teknik och design 

från en och samma 

leverantör – som 

matchar perfekt 

med varandra

Enkel installation – per-

fekt för att på kort tid 

skapa ett nytt badrum

Allt från en och samma 

leverantör – för  

en resultatinriktad,  

framgångsrik  

kundrådgivning 

Alla Top fördelar  
i överblick 
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Tack vare fogfria ytor i smakfulla färger 

wedi Top Line i trendig modern design tack vare vackra fogfria ytor i storformat och fem smakfulla färger. 

Färgernas speciella texturer framgår redan av deras namn: Ren vit ger en homogen vit yta och alla andra färger 

baseras på ett material bestående av naturliga komponenter som efterliknar natursten. 

Ytskikten består av ett högkvalitativt, helt genomfärgat material. Detta möjliggör en mycket flexibel användning, 

eftersom det inte bildas några fula snittytor i fall att materialet måste kapas eller på annat sätt anpassas. Design-

ytskikten i wedi Top Line serien sätter inte heller några gränser för den fria kreativiteten eftersom alla färger 

matchar perfekt med varandra: Exempelvis kan ett duschelement med Fundo Top beklädnad i carbon svart lätt 

kombineras med Top Wall ytskikt i sahara beige. Allt efter kundens smak och tycke ger de olika ytfärgerna även 

möjlighet att snabbt och problemlöst integrera karakteristiska mönster eller ornamentala intarsior i utformningen 

av nya badrummet.

Modern  
design

Naturstensdesign, 
stone grå

NY: Naturstensdesign, 
sahara beige

NY: Naturstensdesign, 
concrete grå

Naturstensdesign,  
carbon svart

Homogen,  
pure vit
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Fundo Top Riolito neo
i carbon svart

wedi Top Wall
i carbon svart

wedi Top Wall
i sahara beige
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Bred produktportfölj 

Idag önskar sig många kunder ett lyxigt badrum med ädla, eleganta ytor där designen inte avbryts av störande 

fogar – som modernt alternativ till den klassiska kakelsättningen. wedi Top Line uppfyller alla dessa krav och 

tillhandahåller en bred och otroligt mångsidig portfölj med monteringsfärdiga designytskikt avsedda för Fundo 

duschelementen Plano, Primo och Riolito neo samt för design- och funktionselement som Sanwell hyllnisch, 

Sanoasa sittbänk 3 och wedi I-Board. wedi Top Wall som ingår i sortimentet lämpar sig perfekt som väggyta 

i duschen eller beklädnad av hela badrummet. På grund av de eleganta lösningarna i storformat (upp till 

2,50 × 1,20 m) skapas ett exklusivt badrum på nolltid. 

wedi Top Wall
som beklädnad av badkar och ytor

wedi Top Wall
som väggyta  
med inlay 
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wedi I-Board Top
som beklädnad av  
installationsvägg för WC

Golvfall Halksäkerhet Tysk standard
DIN 51097

Yta Användning

 6° ≤ 12° Standard – – Privat bruk 

12° ≤ 18° Medelhög A Fundo Top 
Homogen Yta

Privat bruk 

18° ≤ 24° Hög B Fundo Top 
Naturstensdesign

Privat och offentligt /
kommersiellt bruk 

24° > Mycket hög C – Offentligt /
kommersiellt bruk 

Halksäkerhet i våtutrymmet 

Med avseende på säkerheten är det framför allt i våtutrymmet mycket viktigt att ytorna är halksäkra. Design-

ytskikten i wedi Top Line serien ger ytskiktet en medelhög till hög halksäkerhet enligt tyska standarden DIN 

51097. De är inte bara helt halksäkra utan även angenämt varma mot huden och fötterna.

Fundo Top Primo
som duschgolv
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Från duschplatsen och badrumsmöblerna till badkaret – wedi Top designytskikt kan användas som beklädnad av 

allting. Som ytskikt med exakt passning avsett för wedi Fundo duschelement monteras Fundo Top snabbt och enkelt 

och tack vare dess låga uppbyggnadshöjd finns även möjlighet att skapa rymliga, golvjämna och därmed barriärfria 

duschplatser – en perfekt lösning för äldre kunder som sätter stort värde på bekvämlighet. 

wedi Sanoasa Top
som sittbänkyta
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Med wedi Top Wall ytskikt i storformat kan badkaret stilsäkert kläs in i matchande färger. Fördelen: wedi Top 

Wall kan användas på alla vanliga underlag som t ex kakel, puts eller gipsskiva. Gamla ytskikt behöver inte tas 

bort genom tids- och arbetskrävande åtgärder, vilket minskar renoveringstiden avsevärt. 

wedi Top Wall
som ytbeklädnad 
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Perfekt för att snabbt skapa ett nytt badrum

Tack vare de speciella materialegenskaperna kräver monteringen av wedi Top ytskikt inga komplicerade för-

arbeten. Utan större arbetsinsats kan de individuellt anpassas till våtrummets respektive krav på plats och 

tillskäras med vanliga verktyg. Detta gäller ytskikt med exakt passning avsedda för wedi Fundo duschelement 

samt design- och funktionselement dock endast vid behov, men förenklar monteringen av wedi Top Wall för 

användning på väggytor ändå avsevärt. Eftersom materialet är helt genomfärgat behövs inga monteringsprofiler 

eller andra hjälpmedel för att dölja snittytorna. 

Enkel  
installation

Före: Äldre badrum med badkar Efter: Moderna badrum med wedi Top designytskikt
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Kan limmas på kakel, puts eller gipsskiva 

samt wedi systemkomponenter.

Kan tillskäras med exakt precision med 

en vanlig handcirkelsåg. 

Mycket enkel rengöring med universal-

rengöringsmedel och svamp. 

Praktisk användning 

Limning av passande wedi Fundo duschelement inklusive fabriksmonterat fall, olika funktions- och designelement 

eller väggytor sker enkelt och säkert med lim- och fogmassan wedi 610 – helt utan borrning eller skruvning. Den 

korta torkningstiden garanterar mycket kort bortfall av tillgängligheten, då badrummet snabbt kan färdigställas 

och användas igen efter en kort tid. 



Monteringstips:

wedi Top Wall ytskikt skall 

alltid användas i samma  

längdriktning
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Använda produkter

  wedi Top Wall  monteringsfärdig yta för väggytor

 wedi Sanwell Top Nische  monteringsfärdig yta för wedi Sanwell nischer

 Fundo Top  monteringsfärdig yta för Fundo Plano duschelement

   wedi 610  Lim- och fogmassa för vattentät limning av wedi Top Wall och Fundo Top 

på wedi byggskiva resp. wedi Fundo duschelement

  wedi Sanwell väggelement  fristående stabil partition med nischlösning

   Fundo Plano  extremt lågbyggt golvjämnt duschelement med fast integrerad avloppsteknik 

  wedi 320  för heltäckande limning av wedi Fundo duschelement på golvunderlaget 

1

3

4

6

7

2

5

Produkttips:

Komplettera din  

duschplats med en  

bekväm sittbänk 
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Användningsexempel wedi Top® Line

Samtliga monteringsanvisningar med beskrivning av alla arbetsmoment hittar du på www.wedi.eu. Dessutom medföljer i varje produktförpackning 

en monteringsanvisning i pappersform. 

Fundo Top

wedi Sanoasa Top

wedi I-Board Top

wedi Sanwell Top wedi Top Wall
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Teknik och design från 
en och samma leverantör 

Allt harmonierar perfekt med varandra

De modulbaserade wedi systemen innehåller alla tekniska komponenter som behövs för utformning och tätning 

av bad- och våtrum – från duschplatser, olika väggytor till specialbyggda hyll- eller tvättställskonstruktioner. wedi 

Top Line kompletterar tekniken med kreativa designmöjligheter för utformning av fogfria wedi badrum i mo-

derna färgnyanser och texturer. De högkvalitativa ytskikten består av speciella material som perfekt harmonierar 

med wedi Fundo duschelement, wedi design- och funktionselement samt wedi byggskivor. Varje kombination 

av wedi våtrumsskiva och därtill passande Top ytskikt har provats och är 100 % vattentät. wedi Top Line erbjuder 

därmed en klar fördel i jämförelse med andra tillverkare av ytskikt. På så sätt kan t ex en duschplats bestående 

av wedi Fundo duschelement med integrerat golvfall och wedi väggskivor byggas på nolltid och tätas med wedi 

tätningstillbehör på ett långvarigt och hållbart sätt. 

Kort sagt: wedi våtrumsskiva plus wedi Top ytskikt ger ett förstklassigt resultat! Som systemleverantör erbjuder 

wedi alla lösningar som behövs för en komplett utformning av bad- och våtrum. Ett badrum som enbart har 

byggts med wedi produkter får dessutom wedis systemgaranti på minst 10 år, vilket samtidigt ger en långvarig 

säkerhet för arkitekter, konstruktörer, installatörer och kunder.
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wedi byggskiva med wedi Top Wall

Fundo Plano duschelement med Fundo Top Plano

wedi Sanoasa sittbänkar 3 med wedi Sanoasa Top

wedi Sanwell nische med wedi Sanwell Top

wedi I-Board med wedi I-Board Top

Visste du redan? Både wedi Fundo duschelement och 

därtill passande Fundo Top ytskikt har försetts med 

samma inbyggda golvfall för en riktad avledning av vatt-

net samtidigt som de är 100 % kompatibla med varandra.
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Alla systemkomponenter 
från en och samma  
leverantör

För en resultatinriktad och framgångsrik kundrådgivning 

Kostnadseffektiva, bekväma och säkra lösningar – enligt principen „Allting från en och samma leverantör“. Vid 

planering av nybyggnation eller modernisering av våtrum kräver valet av passande produkter och system ofta 

stora kapaciteter. Utbudet är stort, dock ofta är frågan om de utvalda lösningarna är tekniskt kompatibla och 

harmoniera optiskt med varandra? wedi tillhandahåller helhetslösningar för den kompletta utformningen av hela 

våtrummet. Detta innebär en stor fördel för arkitekter, installatörer och försäljare då kundrådgivningen därmed 

blir mer tidseffektiv och resultatinriktad, eftersom tidskrävande förberedelser med att titta igenom kataloger från 

olika leverantörer bortfaller. 
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Brett sortiment passande för varje typ av badrum 

Oavsett om det rör sig om en enkel renovering av en duschhörna eller ett komplett nybygge av ett helt badrum – 

tack vare wedis breda produktsortiment kan försäljare och installatörer erbjuda kunden perfekt till varandra pas-

sande produkter och systemlösningar avsedda för den aktuella situationen i det platsbyggda badrummet, vilket 

dessutom genererar ytterligare affärstillfällen i synnerhet gällande tillkommande design- och funktionselement. 

Detta ger mervärde. På så sätt finns möjlighet att både gestalta små badrum och gästtoaletter samtidigt som att 

skapa stora och rymliga familjebadrum eller tillgängliga badrum anpassade till flera åldersgrupper. 

 

Alla produkter från en och samma leverantör – det betyder också: wedi är den centrala samarbetspartnern före, 

under och efter byggnationen av ett badrum. Detta förenklar arbetsmomenten för försäljare och installatörer 

avsevärt samtidigt som kunden får mer säkerhet. Byggprojektet kan snabbt realiseras och även flera år efter 

 färdigställandet vet kunden vem han ska kontakta om behovet skulle uppstå. En win-win-situation för alla 

 berörda parter. 

Tillgängliga badrum

Gästbadrum

Wellnessbadrum 
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Fundo Top® monteringsfärdig yta
för Fundo Primo

Fundo Top® monteringsfärdig yta
för Fundo Riolito neo

Fundo Top® täckgaller set
för Fundo Riolito neo

Leveransomfattning:  1 × Fundo täckgaller till golvränna för kakelsättning, rostfritt stål V2A borstat;  

1 × Fundo Top Inlay, monteringsfärdig yta;  

4 × höjdjusterbara fötter; 

1 x skruvsats (4 stycken)

Fundo Primo 
073735170

  900 ×   900 × 6 mm 072010100 072010500 072010700 072010800 072010600

Fundo Primo 
073735171

1.200 × 1.200 × 6 mm 072010103 072010503 072010703 072010803 072010603

Fundo Primo 
073735174

1.200 ×   900 × 6 mm 072010101 072010502 072010701 072010801 072010602

Fundo Primo 
073736174

1.200 ×   900 × 6 mm 072010102 072010501 072010702 072010802 072010601

Fundo Primo 
073735150

1.400 ×   900 × 6 mm 072010106 072010504 072010706 072010806 072010604

Fundo Primo 
073735152

1.600 × 1.000 × 6 mm 072010107 072010505 072010707 072010807 072010605

Fundo Primo 
073735180

1.800 ×   900 × 6 mm 072010105 072010506 072010705 072010805 072010606

Fundo Riolito neo 
075100004

1.200 ×   900 × 6 mm 072020100 072020500 072020700 072020800 072020600

Fundo Riolito neo 
075100034

1.600 × 1.000 × 6 mm 072020101 072020501 072020701 072020801 072020601

Fundo Riolito neo 
075100005

1.800 ×   900 × 6 mm 072020102 072020502 072020702 072020802 072020602

Fundo Top täckgaller set 790 × 45 × 13 mm 072000100 072000500 072000700 072000800 072000600

Fundo Top för Fundo Primo Fundo Top för Fundo Riolito neo Fundo Top täckgaller set

Naturstensdesign, 
carbon svart

Naturstensdesign, 
concrete grå

Naturstensdesign, 
sahara beige

Naturstensdesign, 
stone grå

Homogen, 
pure vit
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Fundo Top® monteringsfärdig yta
för Fundo Plano

Fundo Top golvlist avsedd wedi Top Wall

Innehåll Best. nr.

1 sats 076449017

wedi Top® Wall monteringssats
för infästning 

Leveransomfattning: 4 × nivåhattar 2 mm, 4 × träkilar 

Fundo Plano 
073735625

  900 ×   900 × 6 mm 072031010 072030900 072030700 072030800 072030600

Fundo Plano 
073735630, 073735631

1.200 ×   900 × 6 mm 072031011 072030901 072030701 072030801 072030601

Fundo Plano 
073735621

1.600 × 1.000 × 6 mm 072031000 072030902 072030702 072030802 072030602

Fundo Top® golvlist avsedd
för Fundo Primo, Plano, Riolito neo

För beklädnad av sidorna på Fundo duschelement vid golvmontering 

Fundo Top golvlist avsedd 1.880 × 200 × 6 mm 072040100 072040500 072040700 072040800 072040600

wedi Top® Wall monteringsfärdig yta

wedi Top Wall 2.500 ×   900 × 6 mm – 072042000 072042040 072042020 072042100

wedi Top Wall 2.500 × 1.200 × 6 mm – 072042001 072042041 072042021 072042101

Fundo Top för Fundo Plano

Naturstensdesign, 
carbon svart

Naturstensdesign, 
concrete grå

Naturstensdesign, 
sahara beige

Naturstensdesign, 
stone grå

Homogen, 
pure vit
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wedi Sanwell Top nischer 20/40 230 × 430 × 100 mm 074315800 074315805 074315815 074315820 074315810

wedi Sanwell Top nischer 30/60 330 × 630 × 100 mm 074315801 074315806 074315816 074315821 074315811

wedi I-Board Top 1.200 × 1.245 × 6 mm 073964250 073964251 073964253 073964254 073964252

wedi Sanoasa Top sittbänk 3 1.200 × 380 × 460 mm 076447502 076447512 076447532 076447542 076447522

wedi Sanwell Top wedi I-Board Top wedi Sanoasa Top

wedi Sanwell® Top monteringsfärdig yta
för wedi Sanwell nischer

wedi I-Board® Top monteringsfärdig yta
för wedi I-Board installationsvägg för WC

wedi Sanoasa® Top monteringsfärdig yta
för wedi Sanoasa sittbänk 3

Naturstensdesign, 
carbon svart

Naturstensdesign, 
concrete grå

Naturstensdesign, 
sahara beige

Naturstensdesign, 
stone grå

Homogen, 
pure vit
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wedi Huvudkontor för  
de Nordiska länderna  
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 
Faks + 49 25 72 156-133

info@wedi.de 
www.wedi.eu


