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Algemene productbeschrĳving

Inloopdouche-vloerelement voor directe betegeling met horizontale
of verticale afvoer voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Toepassingsgebieden

•  In particuliere woningen
•  In openbare gebouwen en werkplaatsen 
•  In barrièrevrĳe woningen (minimale tegelgrootte in acht nemen

bĳ de planning van een rolstoelbelasting, zie technische eigen-
schappen)

•  Als constructieafdichting in combinatie met tegel- en plaatmateri-
alen van de belastingsklassen A0, A en B (matig belaste vloer-
oppervlakken door niet drukkend water binnenshuis, direct
belaste vloeroppervlakken in ruimten waarin zeer vaak of lang-
durig met proces- en reinigingswater wordt gewerkt en vloeren
van bassins binnen- en buitenshuis die met water in drinkwa-
terkwaliteit worden gevuld). Voor meer informatie verwĳzen wĳ
naar www.wedi.eu

Productkenmerken

Het wedi Fundo-systeem kan op bĳna elk type ondergrond als 
zelf, betegelbaarr, inloopdouchesysteem ingebouwd worden. Dit
systeem omvat: een waterdichte schuimkern met een speciale
toplaag, een geprefabriceerd afschot en een maatnauwkeurige
systeemvloerafvoer.

Leveringsvorm en opslag

•  Bodemplaat en afvoer in aparte doos
•  Het wedi Fundo-systeem moet in principe liggend bewaard

worden. Bescherm het tegen direct zonlicht en vocht.

Technische kenmerken hardschuim

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

Waterdichtheid getest                                                                                                                                     1,5 bar

Fundo Primo / Trollo / Borgo / Nautilo

Fundo douchevloerelementen

Technische gegevens
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Technische kenmerken afvoer

Speciale afvoer met stankafsluiter en roestvaststalen afdekking. Frame aanpasbaar op tegeldikte. 
Frame met roestvaststalen rooster leverbaar in de volgende afmetingen: 95 x 95 mm, 120 x 120 mm, 142 x 142 mm, Ø 120 mm 

* Fundo-afvoer met Brandstop, goedgekeurd als buisafschot van brandbestendigheidsklasse R120, R90, R60 en R30 bĳ inbouw in onderde-
len van brandbestendigheidsklasse F120, F90, F60 en F30 conform DIN 4102-2. Bĳ brand zet het zwellichaam in de metalen behui-
zing bĳ 150°C uit en sluit de plafondopening af. Minimale vloerdikte (beton, staalbeton, cellenbeton) 15 cm, minimale dikte houten
vloer 15 cm, kernboring 160 mm of ronde bekisting 157–177 mm.

Voor bodemopbouwvarianten met contactgeluidsisolatie voorzie een contactgeluidsisolatie onder wedi Fundo en randisolatiestrips: 
Opbouw met wedi contactgeluidisolatie Nonstep Plan (6 mm dempingsplaat van rubbergranulaat, Δ L W,R = 14 dB conform DIN 52210). 
Als alternatief kan goedgekeurde polyethyleenschuim gebruikt worden.

wedi Fundo-vloerelementen kunnen ter plekke worden ingekort met inachtneming van de vorm.

Technische kenmerken Fundo

Rolstoelbelastbaar vanaf tegelmaat                                                                                                               50 x 50 mm 

Glasmozaïek vanaf 3 mm, maat                                                                                                                      20 x 20 mm 

Minimale opbouwhoogte:

horizontale afvoer, DN 50                                                                                                                                   130 mm

horizontale afvoer Mini Max, DN 40                                                                                                                   97 mm

Verticale afvoer                                                                                                                                                40 mm

Afschot (van buitenzĳde Fundo-douchevloerplaat tot buitenzĳde afvoer)                                               18 mm

(uitzondering: Fundo Nautilo, 28 mm afschot)

Afvoercapaciteit:

Fundo afvoer Mini Max, horizontaal, DN 40                                                                                                       0,54 l/s ; 32,4 l/min

Fundo afvoer, horizontaal, DN 50                                                                                                                       0,80 l/s ; 48,0 l/min

Fundo afvoer, verticaal, DN 50                                                                                                                            1,00 l/s ; 60,0 l/min

Fundo afvoer, verticaal, DN 50 met Brandstop*                                                                                                  1,00 l/s ; 60,0 l/min

Fundo afvoer, verticaal, DN 70                                                                                                                            0,88 l/s ; 52,8 l/min
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Fundo speciale douchevloerelementen

Technische gegevens

Algemene productbeschrĳving

Inloopdouche-vloerelement met draingoot voor de directe betege-
ling met geintegreerde, horizontale afvoer. Voor nieuwbouw, reno-
vatie en in het bijzonder geschikt voor de renovatie van oude
gebouwen.

Toepassingsgebieden

•  In particuliere woningen
•  Als constructieafdichting in combinatie met tegel- en plaatvloe-

ren van de belastingsklassen  A en B (matig belaste vloerop-
pervlakken door niet drukkend water binnenshuis, direct belaste
vloeroppervlakken in ruimten waarin zeer vaak of langdurig met
proces- en reinigingswater wordt gewerkt . Voor meer informa-
tie verwijzen wij naar www.wedi.eu.

Productkenmerken

wedi Fundo Plano Linea is het dunste complete systeem voor in-
loopdouches met een draingoot met een totale opbouwhoogte
van 70 mm incl. een fabrieksmatig ingebouwde afvoertechniek.
De draingoot ist tot tegen de wand ingebouwd en is met een
lange of korte goot leverbaar.

Leveringsvorm en opslag

Voor informatie over de verwerking en eisen m.b.t. de ondergrond
verwijzen wij naar de montagehandleiding (zie www.wedi.eu).

Fundo Plano Linea

Technische kenmerken hardschuim

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

Waterdichtheid getest                                                                                                                                     1,5 bar
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Technische kenmerken Fundo Plano Linea

Rolstoelbelastbaar vanaf tegelmaat                                                                                                               50 x 50 mm 

Minimale opbouwhoogte incl. ingebouwde afvoertechniek                                                                       70 mm 

Afschot                                                                                                                                                             ≥ 1,19 %

Bij alle Fundo Plano Linea douchevloerelementen wordt standaard een in de hoogte verstelbaar afdekrooster in V2A rvs en een groot
dichtingsmembraan van 1000 x 450 mm meegeleverd. De horizontale afvoer DN 40 is vast in het vloerelement ingebouwd.

Technische kenmerken afvoer

In het Fundo douchevloerelement geintegreerde speciale afvoer met stankafsluiter en rvs-afdekking.

Hoogteverstelling van de rvs gootafdekking                                                                                                5 – 25 mm

afmetingen rvs afdekking (afhankelijk van gootlengte l x b)

gootadfekking, 300 mm                                                                                                                                 288 x 44 mm

gootadfekking, 700 mm                                                                                                                                 688 x 44 mm

gootadfekking, 800 mm                                                                                                                                 788 x 44 mm

gootadfekking, 900 mm                                                                                                                                 888 x 44 mm

Afvoercapaciteit                                                                                                                                              0,40 l/s ; 24,0 l/min



Fundo Riofino
Fundo Riolito
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Algemene productbeschrijving

Inloopdouche-vloerelement met draingoot voor directe betegeling
met horizontale of verticale afvoer voor nieuwbouw- en renovatie-
projecten.

Toepassingsgebieden

•  In particuliere woningen
•  In openbare gebouwen en werkplaatsen 
•  In barrièrevrĳe woningen (voorschriften m.b.t de minimale tegel-

grootte in acht nemen bĳ de planning van een rolstoelbelasting,
zie technische eigenschappen)

•  Als constructieafdichting in combinatie met tegel- en plaatvloeren
van de belastingsklassen A0, A en B (matig belaste vloeropper-
vlakken door niet drukkend water binnenshuis, direct belaste
vloeroppervlakken in ruimten waarin zeer vaak of langdurig met
proces- en reinigingswater wordt gewerkt en vloeren van bassins
binnens- en buitenshuis die met water in drinkwaterkwaliteit
worden gevuld). Voor meer informatie verwijzen wij naar
www.wedi.eu

Productkenmerken

Het wedi Fundo Riolito / Riofino-systeem kan op bijna elk type
ondergrond worden ingebouwd als zelf betegelbaar, inloopdou-
chesysteem. Bij het vloerelement (schuimkern, speciale toplaag,
geprefabriceerd afschot) horen de juiste passende systeemvloeraf-
voer en diverse gootafdekkingen.

Fundo Riolito / Riofino

Fundo speciale douchevloerelementen

Technische gegevens

Technische kenmerken hardschuim

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

Waterdichtheid getest met                                                                                                                             1,5 bar
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Technische kenmerken afvoer

Waterdicht ingebouwde afvoergoot met afvoerpot en stankafsluiter. Gootafdekking aanpasbaar aan de tegelhoogte.

De gootafdekkingen zijn verkrijgbaar in drie varianten: standaard, exclusief en betegelbaar.

* Minimale vloerdikte (beton, gewapend beton, cellenbeton) 15 cm, minimale dikte houten vloer 15 cm, kernboring 160 mm of ronde
bekisting 157 – 177 mm. 

Fundo Riolito / Riofino afmetingen:                                                                                                               300 mm / 40 mm

                                                                                                                                                                         700 mm / 40 mm

                                                                                                                                                                         800 mm / 40 mm

                                                                                                                                                                         900 mm / 40 mm

                                                                                                                                                                         1100 mm / 40 mm

Afvoercapaciteit:

Fundo Riolito / Riofino-afvoer, horizontaal, DN 50                                                                                               0,80 l/s ; 48,0 l/min

Fundo Riolito / Riofino-afvoer, verticaal, DN 50 / DN 50 met Brandstop*                                                              1,12 l/s ; 67,2 l/min

Fundo Riolito / Riofino-afvoer, horizontaal, DN 40 Minimax                                                                                0,40 l/s ; 24 l/min

Voor vloeropbouwvarianten met contactgeluidsisolatie: voorzie een contactgeluidsisolatie onder de wedi Fundo en randisolatiestrips in: 
Opbouw met wedi contactgeluidisolatie Nonstep Plan. Als alternatief kan goedgekeurd polyethyleenschuim gebruikt worden.

wedi Fundo Riolito / Riofino-douchevloerelementen kunnen ter plekke met inachtneming van de vorm en tot maximaal 30 mm aan 
de binnenkant van de goot worden ingekort.

Technische kenmerken Fundo Riolito /Riofino

Rolstoelbelastbaar vanaf tegelmaat                                                                                                               50 x 50 mm 

Glasmozaïek vanaf tegelmaat                                                                                                                        20 x 20 mm 

Minimale opbouwhoogte:

horizontale afvoer, DN 50                                                                                                                                   130 mm

verticale afvoer, DN 50                                                                                                                                       50 mm

Afschot (van buitenzijde Fundo Riolito / Riofino-                                                                                         15 mm

douchevloerplaat tot buitenzijde afvoeropening)

Technische kenmerken afvoerroosters (opbouwhoogte)

wedi Fundo Riolito / Riofino standaard                                                                                                          4,5 tot 14,5 mm 

wedi Fundo Riolito / Riofino exclusief                                                                                                             3,5 tot 13,5 mm

wedi Fundo Riolito / Riofino betegelbaar                                                                                                       7 tot 20 mm
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Algemene productbeschrijving

Inloopdouche-vloerelement voor de directe betegling met geïnte-
greerde, horizontale afvoer. Voor nieuwbouw, renovatie en in het
bijzonder geschikt voor de renovatie van oude gebouwen.

Toepassingsgebieden

•  In particuliere woningen
•  In openbare gebouwen en werkplaatsen
•  In barrierevrije woningen  (voorschriften m.b.t de minimale tegel-

grootte in acht nemen bij de planning van een rolstoelbelasting,
zie technische eigenschappen)

•  Als constructieafdichting in combinatie met tegel- en plaatvloe-
ren van de belastingsklassen A0, A en B (matig belaste vloerop-
pervlakken door niet drukkend water binnenshuis, direct belaste
vloeroppervlakken in ruimten waarin zeer vaak of langdurig
met proces- en reinigingswater wordt gewerkt en vloeren van
bassins binnens- en buitenshuis die met water in drinkwater-
kwaliteit worden gevuld). Voor meer informatie verwijzen wij
naar www.wedi.eu

Productkenmerken

wedi Fundo Plano kan op bijna elke ondergrond worden ingebouwd
als zelf betegelbaar inloopdouchesysteem. Dit systeem omvat:
een waterdichte kern van hardschuim met een speciale, sterke en
glasvezelversterkte mortellaag evenals een geprefabriceerd af-
schot en een zeer dunne, geïntegreerde, horizontale afvoer.

Eisen aan de ondergrond, verwerking

Voor informatie over de verwerking en eisen m.b.t. de ondergrond
verwijzen wij naar de montagehandleiding (zie www.wedi.eu).

Fundo Plano

Technische kenmerken hardschuim

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

Waterdichtheid getest met                                                                                                                             1,5 bar
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Technische kenmerken afvoer

In het Fundo douchevloerelement geïntegreerde speciale afvoer met stankafsluiter en rvs-afdekking.

Frame voor rvs-rooster (vast in het element)                                                                                                 136 x 136 x 8 mm

RVS-rooster                                                                                                                                                       132 x 132 mm

Ophoogframe                                                                                                                                                  136 x 136 x 24,7 mm

Afvoercapaciteit                                                                                                                                               0,50 l/s ; 30 l/min

wedi Fundo-douchevloerelementen kunnen ter plekke worden ingekort met inachtneming van de vorm.

Technische eigenschappen Fundo Plano

Rolstoelbelastbaar vanaf tegelmaat                                                                                                               50 x 50 mm 

Minimale opbouwhoogte                                                                                                                               65 mm

Afschot                                                                                                                                                             � 2,4 %

(van buitenzijde Fundo-douchevloerplaat tot buitenzijde afvoer)



12

Fundo speciale douchevloerelementen

Technische gegevens

Algemen productbeschrijving

Inloopdouche-vloerelement voor de directe betegling met hori-
zontale of verticale afvoer. Voor nieuwbouw en renovatie. Voor
inbouw- of opbouw in of op houten vloeren.

Toepassingsgebieden

•  In particuliere woningen
•  In openbare gebouwen en werkplaatsen
•  In barrierevrije woningen (voorschriften m.b.t de minimale te-

gelgrootte in acht nemen bij de planning van een rolstoelbela-
sting, zie technische eigenschappen)

•  Als constructieafdichting in combinatie met tegel- en plaatvloe-
ren van de belastingsklassen A0, A en B (matig belaste vloerop-
pervlakken door niet drukkend water binnenshuis, direct
belaste vloeroppervlakken in ruimten waarin zeer vaak of lang-
durig met proces- en reinigingswater wordt gewerkt en vloeren
van bassins binnens- en buitenshuis die met water in drinkwa-
terkwaliteit worden gevuld). Voor meer informatie verwijzen wij
naar www.wedi.eu

Productkenmerken

Het wedi Fundo-systeem kan op bĳna elk type ondergrond als
zelf betegelbaar, inloopdouchesysteem ingebouwd worden. Dit
systeem omvat: een waterdichte schuimkern met een speciale
toplaag, een geprefabriceerd afschot en een maatnauwkeurige
systeemvloerafvoer. Door de speciale constructie is de Fundo
Ligno speciaal geschikt voor hpouten vloerconstructies. Het ele-
ment is aan de buitenrand slechts 20 mm dik.

Eisen aan de ondergrond, verwerking

Voor informatie over de verwerking en eisen m.b.t. de ondergrond
verwijzen wij naar de montagehandleiding (zie www.wedi.eu).

Fundo Ligno

Technische kenmerken hardschuim

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

Waterdichtheid getest met                                                                                                                             1,5 bar
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Technische eigenschappen Fundo 

Rolstoelbelastbaar vanaf tegelafmetingen                                                                                                    50 x 50 mm 

Glasmozaiek vanaf formaat                                                                                                                            20 x 20 mm 

Minimale opbouwhoogte:

horizontale afvoer, DN 50                                                                                                                                   130 mm

horizontale afvoer Minimax, DN 40                                                                                                                    97 mm

verticale afvoer                                                                                                                                                40 mm

Afschot                                                                                                                                                             18 mm

(van buitenzijde Fundo douchevloerelement tot buitenzijde afvoeropening)

wedi Fundo-douchevloerelementen kunnen ter plekke worden ingekort met inachtneming van de vorm.

wedi Fundo douchevloerelementen kunnen uitsluitend met wedi Fundo afvoeren gecombineerd wordfen.

Technische eigenschappen afvoer

Speciale afvoer met stankafsluiter en rvs afdekrooster. Kader aanpasbaar aan tegeldikte.

Afmetingen kaders met rvs roosters:                                                                                                             95 x 95 mm

120 x 120 mm

142 x 142 mm

Ø 120 mm

Afvoercapaciteit:

Fundo afvoer Minimax, horizontaal, DN 40                                                                                                         0,54 l/s ; 32,4 l/min

Fundo afvoer, horizontaal, DN 50                                                                                                                       0,80 l/s ; 48,0 l/min

Fundo afvoer, verticaal, DN 50                                                                                                                            1,00 l/s ; 60,0 l/min

Fundo afvoer, verticaal, DN 50 met Brandstop*                                                                                                  1,00 l/s ; 60,0 l/min

Fundo afvoer, verticaal, DN 70                                                                                                                            0,88 l/s ; 52,8 l/min

* Fundo-afvoer met Brandstop, goedgekeurd als buisafschot van brandbestendigheidsklasse R120, R90, R60 en R30 bij inbouw in on-
derdelen van brandbestendigheidsklasse F120, F90, F60 en F30 conform DIN 4102-2. Bij brand zet het zwellichaam in de metalen
behuizing bij 150°C uit en sluit de plafondopening af. Minimale dikte houten vloerconstructie: 15 cm.
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Algemene productbeschrijving

Opzetelement voor Fundo Riolito / Plano Linea voor het maken
van een wandafvoer.

Toepassingsgebieden

De hier beschreven toepassingsgebieden gelden in combinatie met het
gebruik van een wedi Fundo Riolito / Plano Linea douchevloerelement.

•  In particuliere woningen
•  In openbare gebouwen
•  In barrièrevrije woningen (voorschriften m.b.t de minimale tegel-

grootte in acht nemen bij de planning van een rolstoelbelasting,
zie technische eigenschappen)

•  Als constructieafdichting in combinatie met tegel- en plaatvloeren
van de belastingsklasse A0, en A (matig belaste vloeroppervlak-
ken door niet drukkend water binnenshuis, direct belaste vloer-
oppervlakken in ruimten waarin zeer vaak of langdurig met
proces- en reinigingswater wordt gewerkt). Meer informatie op
www.wedi.eu

Productkenmerken

Met Fundo Riolito Discreto kan de goot van de Riolito / Plano Linea
in bestaande wanden, in installatiewanden en andere opbouwcon-
structies, zoals bijv. zitbanken, legschappen en opstapjes worden

geïntegreerd. Hiermee kan een in de wand liggende afvoer worden
gerealiseerd. Het Fundo Riolito Discreto element kan in de hoogte
worden ingekort. Het systeem omvat: een in een wedi bouwplaat
geïntegreerd element van kunststof dat exact is afgestemd op de
Fundo Riolito / Plano Linea-goot en heel gemakkelijk daarop kan
worden gemonteerd.

Eisen aan de ondergrond, verwerking

De ondergrond moet een Fundo Riolito / Plano Linea-douchevloer-
element zijn. Voor meer informatie over de verwerking verwijzen
wij naar de montagehandleiding (www.wedi.eu).

Fundo Riolito Discreto

Technische kenmerken hardschuim

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

Waterdichtheid getest met                                                                                                                             1,5 bar
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Technische kenmerken

Afdekking van V2A-staal, aan beide zijden te gebruiken (een zijde geborsteld oppervlak, andere zijde betegelbaar). De afdekking kan wor-
den ingesteld op een tegeldikte van 5 tot 20 mm (wand en vloer). De afstelling kan eenvoudig worden uitgevoerd met een sjabloon (bij de 
levering inbegrepen). Complete elementbreedte komt overeen met de breedte van het Fundo Riolito / Plano Linea-element.

Afstand van de vloertegel tot het rooster                                                                                                 7 mm

Afmeting van de afdekking (lengte x hoogte x dikte)                                                                             690 x 70 x 20 mm

                                                                                                                                                                     790 x 70 x 20 mm

                                                                                                                                                                     890 x 70 x 20 mm

Inbouwdiepte horizontaal                                                                                                                          150 mm

Opbouwhoogte                                                                                                                                           180 mm 

(inkortbaar tot 150 mm)

wedi Fundo Riolito / Plano Linea douchevloerelementen kunnen ter plekke worden ingekort met inachtneming van de vorm.

Fundo Riolito Discreto, opzetelement                                                                  800 x  180 x 76 mm 700 mm 

Fundo Riolito Discreto, opzetelement                                                                 900 x  180 x 76 mm 800 mm 

Fundo Riolito Discreto, opzetelement                                                                 1000 x  180 x 76 mm 900 mm 

Benaming                                                                                                         Lengte x hoogte x dikte Gootlengte

Fundo Riolito, douchevloerelement                                                                     900 x  800 x 50 mm 700 mm 

Fundo Riolito, douchevloerelement                                                                     1200 x  800 x 50 mm 700 mm 

Fundo Riolito, douchevloerelement                                                                     900 x  900 x 50 mm 800 mm 

Fundo Riolito, douchevloerelement                                                                     1200 x  900 x 50 mm 800 mm 

Fundo Riolito, douchevloerelement                                                                     900 x 1000 x 50 mm 900 mm 

Fundo Riolito, douchevloerelement                                                                     1200 x 1000 x 50 mm 900 mm 

Fundo Riolito, douchevloerelement                                                                     1200 x  800 x 70 mm 700 mm 

Fundo Riolito, douchevloerelement                                                                     1200 x  900 x 70 mm 800 mm 

Fundo Riolito, douchevloerelement                                                                     900 x  900 x 70 mm 800 mm 

Fundo Riolito, douchevloerelement                                                                     1200 x 1000 x 70 mm 900 mm 

Benaming Lengte x hoogte x dikte       Gootlengte

 • De cijfers ,  en  kenmerken de passende combinatievariant met Fundo Riolito.
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Afvoermogelĳkheden voor Fundo douchevloerelementen

Ø5
0

Ø230

120

900

6
90

40

81
.8

dekvloer met contactgeluidsisolatie 
en afdichting mortel of cementgebonden 

egalisatieproduct Fundo douchevloerelement

afvoer horizontaal

contactgeluidsisolatie 
wedi Nonstep Plan

wedi bouwplaat 6 mm

randisolatiestrook

tegellijm 

51
.8

wedi Fundo afdichtset 
wedi Fundo afdichtset

Fundo-afvoer, horizontaal, DN 50, dekvloer

wedi Fundo afdichtset 
of wedi 610

Fundo douchevloerelement

Fundo
afvoer

( 900 )

120
230

7

tegellijm 
bekistingselement

houten vloer

wedi bouwplaat 40 mm

80

mortel of cementgebonden 
egalisatieproduct

houten balk

dragend element 
voor de afvoer

40

81
20

20

110

grondlaag
wedi Fundo afdichtset 
of wedi 610

Fundo-afvoer, horizontaal, DN 50, houten vloer

Fundo afvoermogelĳkheden

Technische gegevens

afvoer 'Mini Max' 
horizontaal DN40

40
57

97

wedi bouwplaat 6 mm

dekvloer met 
contactgeluidsisolatie 
en afdichting mortel of cementgebonden 

egalisatieproduct Fundo douchevloerelement

contactgeluidsisolatie 
wedi Nonstep Plaan

tegellijm 

(900 )

Ø120

720
57 Ø4

0

wedi Fundo afdichtset 
wedi Fundo afdichtset

Fundo afvoer Mini-Max, DN 40
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dekvloer met 
afdichting mortel of cementgebonden 

egalisatieproduct
Fundo douchevloerelement

afvoer verticaal
mortel

wedi bouwplaat 6 mm

40 20

( 900 )

14
6

92

Ø110

120

230

52

20

tegellijm 

7

Ø70

kernboring Ø120 mm

wedi Fundo afdichtset 
wedi Fundo afdichtset 
of wedi 610

Fundo-afvoer, verticaal, DN 70, dekvloer

dekvloer met 
afdichting

wedi Fundo afdichtset

mortel of cementgebonden 
egalisatieproduct

Fundo douchevloerelement
afvoer verticaal

wedi Fundo afdichtset 
of wedi 610

mortel

wedi bouwplaat 6 mm

40 20

(900 )

14
6

92
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120

230
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20

tegellijm

7

kernboring Ø120 mm

Fundo-afvoer, verticaal, DN 50, dekvloer
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6
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40

81
.8

dekvloer met 
contactgeluidsisolatie 
en afdichting 

Fundo douchevloerelement

afvoer 
horizontaal

contactgeluidsisolatie 
wedi Nonstep Plan

wedi bouwplaat 6 mm

randisolatiestrook

tegellijm 

51
.8

14
6

50 50 50 50

wedi Fundo Easy Set

lijm- en afdichtmiddel 
(wedi 610)

lijm- en afdichtmiddel 
(wedi 610)

wedi Fundo afdichtset 
wedi Fundo afdichtset 

Fundo afvoer horizontaal, DN 50, Fundo Primo Easy Set
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Fundo afvoermogelĳkheden

Technische gegevens

Afvoermogelĳkheden voor Fundo douchevloerelementen

dekvloer met 
afdichting 

Fundo douchevloerelement
afvoer verticaal

wedi bouwplaat 6 mm

40 20

(900 )

14
6

92

Ø50

Ø110

120

230

52
20

tegellijm 

7

mortel brandstop

kernboring Ø160 mm

wedi Fundo afdichtset 
of wedi 610wedi Fundo afdichtset 

Fundo afvoer, verticaal, DN 50 met brandstop, dekvloer

103

Fundo-afvoer Ligno, horizontaal, DN 50, op houten vloer

78

Fundo-afvoer Ligno, Mini Max horizontaal, DN 50, in houten vloer



Fundo afvoermogelĳkheden

Combinatiemogelĳkheden

Te
ch

n
is

ch
e 

g
eg

ev
en

s

19

wedi Fundo Plano
douchevloerelement wedi Fundo afdichtset 

of wedi 610

wedi bouwplaat 6 mm

dekvloer met 
afdichting 

wedi Fundo afdichtset 

tegellijm 

65

( 900 )

450

Fundo-afvoer, horizontaal, DN 40, Fundo Plano

103

Fundo-afvoer Ligno, horizontaal, DN 50, in houten vloer

78

Fundo-afvoer Ligno, Mini Max horizontaal, DN 50, op houten vloer



20

wedi Fundo Riofino
douchevloerelement

mortel

wedi bouwplaat 6 mm

dekvloer met 
afdichting mortel of cementgebonden 

egalisatieproduct

afvoer Riolito / Riofino verticaal

tegellijm

50

( 900 )

100

230

15
1

Ø50

Ø110

61

22

450

40

kernboring Ø140 mm

wedi Fundo afdichtset 
of wedi 610

wedi Fundo afdichtset 

Fundo-afvoer Riofino verticaal, DN 50, dekvloer

50

wedi Fundo Riofino
douchevloerelement

wedi Fundo afdichtset 

wedi bouwplaat 6 mm

morteldekvloer met 
contactgeluidsisolatie 
en afdichting 

wedi Fundo afdichtset 

mortel of cementgebonden 
egalisatieproduct

afvoer Riolito / Riofino horizontaal

tegellijm 

100

( 900 )

Ø5
0 80

50

450

40

contactgeluidsisolatie 
wedi Nonstep Plan

Fundo-afvoer Riofino horizontaal, DN 50, dekvloer

Afvoermogelĳkheden voor Fundo douchevloerelementen

Fundo afvoermogelĳkheden

Technische gegevens

Fundo-afvoer Plano Linea horizontaal, DN 40, dekvloer

tegellijm
wedi Fundo Plano Linea
douchevloerelement

wedi Fundo afdichtset

wedi Fundo afdichtset

70
6

60

900 / 1200

dekvloer met 
contactgeluidsisolatie
en afdichting
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wedi Fundo Riofino
douchevloerelement

wedi Fundo afdichtset 

wedi bouwplaat 6 mm

dekvloer met 
afdichting 

wedi Fundo afdichtset 

afvoer Riolito / Riofino verticaal

tegellijm 

50

( 900 )

100

230

15
1

Ø50

Ø110

61

22

450

mortel

brandstop

40

kernboring Ø160 mm

Fundo afvoer Riofino verticaal, DN 50 met brandstop, dekvloer

morteldekvloer met 
afdichting 

wedi Fundo afdichtset
wedi Fundo Riolito
douchevloerelement

wedi bouwplaat 6 mm 

50

( 900 )

afvoer Riolito / Riofino verticaal

15
1

Ø50

Ø110

61

22

100

230

125

tegellijm 
40

kernboring Ø140 mm

wedi Fundo afdichtset 
of wedi 610

Fundo-afvoer Riolito verticaal, DN 50, dekvloer

50

wedi bouwplaat 6 mm

mortel

wedi Fundo Riolito
douchevloerelement

dekvloer met 
contactgeluidsisolatie 
en afdichting

afvoer Riolito / Riofino horizontaal

100

Ø5
080

50

( 900 )

125

40

contactgeluidsisolatie 
wedi Nonstep Plan

wedi Fundo afdichtset

wedi Fundo afdichtset 

Fundo-afvoer Riolito horizontaal, DN 50, dekvloer
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Fundo afvoermogelĳkheden

Technische gegevens

Afvoermogelĳkheden voor Fundo douchevloerelementen

dekvloer met 
contactgeluidsisolatie 
en afdichting 

wedi Fundo
afdichtset

wedi Fundo afdichtset

wedi Fundo Riolito
douchevloerelement

wedi bouwplaat 6 mm
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900
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tegellijm

100
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50

450

40
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47 Ø4
0

afvoer Riolito / Riofino Mini Max

Fundo afvoer Riofino Mini Max DN 40

dekvloer met 
afdichting 

wedi Fundo Riolito
douchevloerelement

wedi bouwplaat 6 mm
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( 900 )

afvoer Riolito / Riofino verticaal
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Ø110 61
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100

230
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kernboring Ø160 mm

wedi Fundo afdichtset 
of wedi 610

wedi Fundo afdichtset

Fundo afvoer Riolito verticaal, DN 50 met brandstop, dekvloer
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Combinaties douchevloerelementen & afvoeren

Fundo 
Primo

Fundo 
Trollo

Fundo 
Nautilo

Fundo 
Borgo

Fundo 
Plano

Fundo 
Ligno

Fundo 
Riolito

Fundo 
Riofino

Fundo Primo 
Easy Set

Fundo afvoer verticaal
DN 50

Fundo afvoer verticaal
DN 50, rond

Fundo afvoer verticaal
DN 50 met brandstop

Fundo afvoer verticaal
DN 70

Fundo afvoer horizontaal 
DN 50

Fundo afvoer horizontaal 
DN 50, rond

Fundo afvoer Mini Max 
DN 40, extra vlak

in element
geïntegreerd

Fundo afvoer Riolito / 
Riofino verticaal, DN 50

Fundo afvoer Riolito / 
Riofino verticaal, DN 50 met brandstop

Fundo afvoer Riolito / 
Riofino horizontaal, DN 50

Fundo afvoer Riolito / 
Riofino Mini Max DN 40, extra vlak

combineerbaar niet combineerbaar

Fundo afvoermogelĳkheden

Combinatiemogelĳkheden
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Centrale afvoer op dekvloeren (horizontaal)

Uitsparingen aanbrengen in de
bestaanden of de nieuwe dek-
vloer en zo nodig randisolatie-
stroken aanbrengen.

Als een geluidsisolatie vereist is,
kan Nonstep Plan op maat 
gesneden en gelegd worden.

Het voor de gelĳkvloerse mon-
tage vereiste verschil tussen de
bovenkant van de afvoerflens
en de bovenkant van de 
uitsparing in acht nemen.

Goed afdichten en op de juiste
hoogte glad afstrĳken.

2b

Vullen van de uitsparing 
met een gebonden egalisatie-
product of een aardvochtige
dekvloer.

3

4

De O-ring van bovenaf in de
groef van het kunststofframe
leggen en schroefring met af-
dichtring aan elkaar schroeven.

Afvoerpositie door los plaatsen
van het wedi Fundo element
controleren en indien nodig 
afvoerpositie aanpassen met
behulp van vers egalisatieproduct.

6

1

Over het complete oppervlak
van de onderzĳde van het 
douchevloerelement tegellĳm
aanbrengen.

7

Fundo douchevloerelementen

Inloopdouchesystemen

Fundo douchevloerelementen van wedi bieden een betrouwbare
en economische oplossing voor de bouw van waterdichte inloop-
douches. Uitgerust met een waterdicht gemonteerde afvoer, een
extra waterdichte toplaag met een geprefabriceerd afschot verei-
sen ze aanzienlĳk minder werk op iedere bouwplaats en besparen
zo veel tĳd. Onderstaand wordt de montage beschreven aan de
hand van een horizontale afvoer.

wedi-systeemcomponenten:
• Fundo douchevloerelementen

• Fundo afvoer / afvoerrooster

• wedi Nonstep Plan

• wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

• Fundo afdichtset

2a

5
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Inloopdouchesystemen
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Het afvoerframe tot op de hoogte van de bovenste tegelrand
brengen en in het lĳmbed fixeren. Bĳ een tegeldikte van meer dan
15 mm is het opzetelement bedoeld voor de hoogteaanpassing.

Vervolg montagestappen

12

Element betegelen. Vuilvanger
en stankafsluiter plaatsen.

Rvs-rooster plaatsen. Reiniging
van de sifon is te allen tĳde
mogelĳk.

13 14

Als geen randisolatiestook wordt
aangebracht, kan de verlĳming
naar de wand ook worden 
uitgevoerd met wedi 610.

Alle voegen en aansluitingen
evenals alle doordringingen 
afdichten met afdichtband en
afdichtmiddel.

De tegellĳm onder lichte druk
ongeveer 12 uur laten uithar-
den.

9 10

Douchevloerelement vlak 
aansluitend in de uitsparing
plaatsen.

8 11

Wetenswaardigheden:
Bĳpassende afvoerroosters en 
opzetframes vindt u in ons produc-
tassortiment en op internet onder
www.wedi.eu.
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Centrale afvoer op dekvloeren (verticaal)

Fundo douchevloerelementen

Inloopdouchesystemen

Als alternatief voor een horizontale afvoer kunnen wedi Fundo
douchevloerelementen ook worden geinstalleerd met een verticale
afvoer.

Uitsparing aanbrengen in de
bestaande of de nieuwe 
dekvloer en vervolgens randi-
solatiestroken aanbrengen.

Bĳ een verticale afvoer moet een
kernboring van 12 cm worden
uitgevoerd. Als een geluidsisola-
tie vereist is, kan Nonstep Plan
op maat gesneden en gelegd
worden.

Het voor de gelĳkvloerse mon-
tage vereiste verschil tussen de
bovenkant van de afvoerflens
en de bovenkant van de 
uitsparing in acht nemen.

Goed afdichten en op de juiste
hoogte glad afstrĳken.

3

Aansluiten van de wedi Fundo
afvoer en opvullen van de 
uitsparing met een gebonden
egalisatieproduct of een aard-
vochtige dekvloer.

4

5

De O-ring van bovenaf in de
groef van het kunststofframe
leggen en schroefring met af-
dichtring aan elkaar schroeven.

Afvoerpositie door los plaatsen
van het wedi Fundo element
controleren en indien nodig 
afvoerpositie aanpassen met
behulp van vers egalisatieproduct.

7

1

Over het complete oppervlak
van de onderzĳde van het 
douchevloerelement tegellĳm
aanbrengen.

8

2

6

wedi-systeemcomponenten:
• Fundo douchevloerelementen

• Fundo afvoer / afvoerrooster

• wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

• Fundo afdichtset
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Het afvoerframe tot op de hoogte van de bovenste tegelrand
brengen en in het lĳmbed fixeren. Bĳ een tegeldikte van meer dan
15 mm is het opzetelement bedoeld voor de hoogteaanpassing.

Vervolg montagestappen

13

Element betegelen. Vuilvanger
en stankafsluiter plaatsen.

Rvs-rooster plaatsen. Reiniging
van de sifon is te allen tĳde
mogelĳk.

14 15

Het vloerelement incl. de voe-
gen tussen de bouwplaten ver-
lĳmen en afdichten met wedi
610 lĳm- en afdichtmiddel.

Alle voegen en aansluitingen
evenals alle doordringingen 
afdichten met afdichtband en
afdichtmiddel.

De tegellĳm onder lichte druk
ongeveer 12 uur laten uithar-
den.

10 11

Douchevloerelement vlak 
aansluitend in de uitsparing
plaatsen.

9 12

Wetenswaardigheden:
Bĳpassende afvoerroosters en opzet-
frames vindt u in ons productassorti-
ment en op internet onder
www.wedi.eu.
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Centrale afvoer met brandstop

Fundo douchevloerelementen

Inloopdouchesystemen

Als alternatief voor een horizontale afvoer kunnen wedi Fundo
douchevloerelementen ook worden geïnstalleerd met een verticale
afvoer. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een brandstop te 
gebruiken. De dienovereenkomstige montagestappen worden 
onderstaand toegelicht.

wedi-systeemcomponenten:
• Fundo douchevloerelementen

• Fundo afvoer / afvoerrooster

• wedi Nonstep Plan

• wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

• Fundo afdichtset

Bĳ een verticale afvoer met
brandstop moet een kernboring
van 16 cm worden uitgevoerd.

Plaatsen van het brandveilig-
heidselement Brandstop.

De tussenruimten van de boring
en het brandstopelement met
geschikte mortel opvullen Als
een geluidsisolatie vereist is,
Nonstep Plan leggen.

Goed afdichten en op 
dienovereenkomstige 
hoogte glad afstrĳken.

3

Het afvoeronderdeel plaatsen.
wedi Nonstep Plan exact op
maat snĳden, leggen en zo
nodig randisolatiestroken aan-
brengen.

4

7

Afvoerpositie door los plaatsen
van het wedi Fundo element
controleren en indien nodig 
afvoerpositie aanpassen met
behulp van vers egalisatieproduct.

1 2

8

Het voor de gelĳkvloerse mon-
tage vereiste verschil tussen de
bovenkant van de afvoerflens
en de bovenkant van de 
uitsparing in acht nemen.

5

Aansluiten van de wedi Fundo
afvoer en opvullen van de 
uitsparing met een gebonden
egalisatieproduct of een 
aardvochtige dekvloer.

6
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Vervolg montagestappen

De O-ring van bovenaf in de
groef van het kunststofframe
leggen en schroefring met af-
dichtring aan elkaar schroeven.

9

Over het complete oppervlak
van de onderzĳde van het 
douchevloerelement tegellĳm
aanbrengen.

10

Het afvoerframe tot op de hoogte van de bovenste tegelrand
brengen en in het lĳmbed fixeren. Bĳ een tegeldikte van meer dan
15 mm is het opzetelement bedoeld voor de hoogteaanpassing.

15

Element betegelen. Vuilvanger
en stankafsluiter plaatsen.

Rvs-rooster plaatsen. Reiniging
van de sifon is te allen tĳde
mogelĳk.

16 17

Het vloerelement incl. de voe-
gen tussen de bouwplaten ver-
lĳmen en afdichten met wedi
610 lĳm- en afdichtmiddel.

Alle voegen en aansluitingen
evenals alle doordringingen 
afdichten met afdichtband en
afdichtmiddel.

De tegellĳm onder lichte druk
ongeveer 12 uur laten uithar-
den.

12

13

Douchevloerelement vlak 
aansluitend in de uitsparing
plaatsen.

11

14

Wetenswaardigheden:
Bĳpassende afvoerroosters en 
opzetframes vindt u in ons produc-
tassortiment en op internet onder
www.wedi.eu.



30

Centrale afvoer op houten vloeren

1

Bekistingselement maken rond
de plaats van de latere afvoer-
pot. Rekening houden met de
uitsparing voor de afvoerbuis.

Aansluiting en plaatsing van de
afvoerpot op de afvoerbuis. De
bovenkant van de afvoerflens
moet zich op dezelfde hoogte
bevinden als de houten vloer.

De vloer weer sluiten. De be-
kisting tot de bovenkant van
de afvoerflens met mortel vul-
len. Let op dat de bekisting
rond de afvoer volledig met
mortel gevuld is.

2 3 4

Montage van de afvoerelemen-
ten op het Fundo element. Zo
nodig moet het houten opper-
vlak voor de verlĳming van het
element worden voorbehan-
deld met grondering. Het ele-
ment verlĳmen met tegellĳm.

Uitzagen van het vereiste stuk
uit de vloer om het afvoerele-
ment te installeren.

6a

Zonder wedi 610 worden alle
voegen en aansluitingen even-
als alle plaatsen waar een gat
in de bouwplaat gemaakt is,
afgedicht met de Fundo 
afdichtset.

6b

Als de voegen van de bouw-
platen met wedi 610 lĳm- en
afdichtmiddel afgedicht zĳn,
wordt het wedi Tools weefsel-
band aangebracht.

5

• Fundo douchevloerelementen

• Fundo afvoer / afvoerrooster

• wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

• Fundo afdichtset

wedi-systeemcomponenten:

Fundo douchevloerelementen

Inloopdouchesystemen

Fundo douchevloerelementen kunnen niet alleen op dekvloeren,
maar ook op houten vloeren worden toegepast. De montagestappen
worden onderstaand beschreven aan de hand van een horizontale
afvoer.

Wetenswaardigheden:
Bĳpassende afvoerroosters en 
opzetframes vindt u in ons produc-
tassortiment en op internet onder
www.wedi.eu.
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Met de Fundo Primo Easy Set kunnen inloopdouches van de wedi
Fundo-serie snel en eenvoudig op de passende hoogte worden ge-
bracht. Het lastige opvullen met mortel en dekvloer komt te verval-
len. De totale opbouwhoogte van de Fundo Primo Easy Set plus
het Fundo element bedraagt 14 cm.

wedi-systeemcomponenten:

Centrale afvoer met onderbouwsysteem

1

De afzonderlĳke elementen
met behulp van wedi 610 lĳm-
en afdichtmiddel met elkaar
verbinden.

De afvoerpot in de daarvoor
bestemde uitsparing plaatsen.
De Fundo Primo Easy Set ver-
volgens met wedi 610 lĳm- en
afdichtmiddel op de onder-
grond verlĳmen.

De afvoerpot aansluiten op de
aanwezige afvoerbuis.

2 3 4

Plaatsen van de Fundo Primo
Easy Set op een vlakke onder-
grond (eventuele oneffenheden
egaliseren met flexibele middel-
bedlĳm).

De Fundo Primo Easy Set is
klaar voor gebruik.

Nu kan het Fundo douchevloer-
element met wedi 610 lĳm- 
en afdichtmiddel worden 
gemonteerd.

5 6

• Fundo Primo Easy Set
• Fundo afvoer / afvoerrooster

• Fundo afdichtset

• wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

• Fundo douchevloerelement

Wetenswaardigheden:
De Fundo Primo Easy Set werd
in combinatie met wedi Nonstep
Plan en wedi Fundo op geluids-
isolatie gecontroleerd. Met deze
opbouw bereikt men de hogere
geluidsisolatie SST3 ≤ 25 dB (A).
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Centrale afvoerput met geïntegreerde afvoer

Fundo douchevloerelementen

Inloopdouchesystemen

Het dun complete systeem voor inloopdouches dat op de markt
verkrijgbaar is. Met de in de fabriek geïntegreerde afvoer is het
complete systeem slechts 65 mm dik. Bĳ renovaties, bĳv. in oude
gebouwen, waar iedere millimeter telt, is deze innovatie absoluut
onverslaanbaar. Het product biedt daarbĳ uiteraard alle voordelen
van het meer dan 30 jaar beproefde wedi-producten – van de 
gegarandeerde absolute waterdichtheid tot de veelzijdige en 
eenvoudig om te zetten toepassing. Renovatie in de perfectie.

wedi-systeemcomponenten:
• Fundo Plano
• Fundo afvoer / afvoerrooster

• Fundo afdichtset

De nodige uitsnijding voor de
afvoerleiding aftekenen.

Het aangegeven deel uitzagen. Aan de achterzijde van het ele-
ment een contactlaag tegellijm
aanbrengen en de afvoer met
mortel uitvullen.

3

Daarna de achterzijde van 
tegellijm voorzien (lijmkam 
10 mm).

4

1

2

Het element in de uitsparing
aanbrengen.

5
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Vervolg montagestappen

De meegeleverde afdichthoekbaan op de gewenste maat snijden
incl. een overlapping van ca. 50 mm.

8

Verlijmen van de dichtingsbaan
met tegellijm.

9

7

Voor hoogtes van 13 tot 30
mm kan het meegeleverde op-
zetelement gebruikt worden.

Het voorgemonteerde frame
voor tegelhoogtes tot 8 mm
gebruiken.

De resterende naden en aans-
luitingen met de dekvloer met
de Fundo afdichtset afdichten.

10

... en de afvoer aansluiten.
Daarna de holte met mortel
opvullen.

Na 24 uur kan begonnen wor-
den met het afdichten van de
aansluitingen.

6

11a 11b 13 – 30 mm8 mm
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Centrale afvoer in houten vloeren (inbouw)
Het wedi Fundo Ligno douchevloerelement is speciaal ontwikkled
voor toepassing in nieuwbouw en renovatie met houten vloercon-
structies. Bij de hierbij aangegeven ingebouwde toepassing moe-
ten de overgangen met de aansluitende houten vloeren met de
wedi Fundo dichtset worden afgedicht.

wedi systemcomponenten:
• Fundo Ligno douchevloerelement

• Fundo afvoer/rooster

• wedi Subliner Dry & Flex
• Fundo dichtset

De houten vloer ter grootte van
de Fundo Ligno uitzagen en het
daaronder liggend isolatiemate-
riaal verwijderen.

Vervolgens een ondersteuning
voor de afvoer maken; Hier-
voor houten latten tegen de
bestaande balklaag schroeven.

Ter plaats van de afvoerpot een
bekisting maken (35 x 35 cm).

3 4a1 2

Nu de afvoerpot aansluiten en
de beschermdeksel aanbren-
gen. Met houten platen die op
de latten tegen de balken wor-
den geschroefd wordt een on-
dersteuning voor de Fundo
Ligno gemaakt. 

Opvullen van de uitsparing met
aardvochtige mortel.

Afvoerpositie van het wedi
Fundo Ligno element controle-
ren en indien nodig corrigeren.

5 764b

Dan de vloerpot aansluiten en
het bouwdeksel aanbrengen.

als alternatief kan ook het
Fundo Ligno afvoeronderbou-
welement gebruikt worden.

Fundo douchevloerelementen

Inloopdouchesystemen
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De O-ring aan de bovenzijde in
de groef van het kunststof -
frame aanbrengen en schroef-
element samen met
rubberringelement vastschroe-
ven.

Tegellijm volvlaks aan de on-
derzijde van het douchevloer-
element aanbrengen.

Vervolg montagestappen

Het afvoerframe op de hoogte van de tegelvloer brengen en met
tegellijm vastzetten. Bij een tegeldikte van meer dan 15 mm het
ophoogelement gebruiken.

12

Vloerelement betegelen. Vuil-
vanger en stankafsluiter plaat-
sen.

RVS afvoerrooster plaatsen.
Het schoonmaken van de sifon
blijft steeds mogelijk.

13 14

Wetenswaardigheden:
Bĳpassende afvoerroosters en 
opzetframes vindt u in ons product-
assortiment en op internet onder
www.wedi.eu.

Het element gedurende 24 uur
belasten.

De aansluitingen en de over-
gangen met de houten vloer
met wedi Fundo dichtset wa-
terdicht maken. Aanbevoling:
de totale houten vloer met
wedi Subliner Dry & Flex water-
dicht maken.

8 9 10 11
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Fundo douchevloerelementen

Inloopdouchesystemen

Centrale afvoer op houten vloeren (opbouw)
Naast de inbouwmogelijkheid is het ook mogelijk het douche -
vloerelement op de houten vloer te installeren. Ook bij deze een-
voudige montage wordt de vloer verder uitgevuld met wedi
bouwplaten. De naden worden met wedi 610 waterdicht ge-
maakt.

wedi systemcomponenten:
• Fundo Ligno douchevloerelement

• Fundo afvoer/rooster

• wedi bouwplaat 20 mm

• wedi Tools weefselband

• wedi 610 lijm en afdichtmiddel

De houten vloer ter plaatse van
de Fundo afvoer uitzagen en het
daaronder liggend isolatiemate-
riaal verwijderen.

Ter plaats van de afvoerpot een
bekisting maken 
(35 x 35 cm)...

... en de juiste positie van de 
afvoer checken.

3

Alle openingen wer met hou-
ten platen sluiten.

41 2

De uitsparing met aardvochtige
mortel opvullen.

De complete hpouten vloer
gronderen.

Afvoerpositie van het wedi
Fundo Ligno element controle-
ren en indien nodig corrigeren.

4b 5 76
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De O-ring aan de bovenzijde in
de groef van het kunststof -
frame aanbrengen en schroef-
element samen met
rubberringelement vastschroe-
ven.

Tegellijm volvlaks aan de on-
derzijde van het douchevloer-
element aanbrengen.

Vervolg montagestappen

Het element gedurende 24 uur
belasten.

Het afvoerframe op de hoogte van de tegelvloer brengen en met
tegellijm vastzetten. Bij een tegeldikte van meer dan 15 mm het
ophoogelement gebruiken.

Vloerelement betegelen. Vuil-
vanger en stankafsluiter plaat-
sen.

RVS afvoerrooster plaatsen.
Het schoonmaken van de sifon
blijft steeds mogelijk.

Wetenswaardigheden:
Bĳpassende afvoerroosters en 
opzetframes vindt u in ons product-
assortiment en op internet onder
www.wedi.eu.

...ofwel met wedi Tools dicht-
band waterdicht worden ge-
maakt.

Hert overige gedeelte van de
vloer met wedi bouwplaten van
20 mm uitvullen. De naden
kunnen ofwel met wedi 610...

15

13 1412

8 9 10 11
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Gootafvoer met geïntegreerde afvoer

• Fundo Plano Linea
• Fundo afvoer/rooster

• wedi Nonstep Plan

• wedi 610 lijm en afdichtmiddel

• Fundo dichtset

wedi systemcomponenten:

wedi Fundo Plano Linea is het dunste complete systeem voor 
inloopdouches met een draingoot met slechts 70 mm in-
bouwhoogte incl. een fabrieksmatig ingebouwde afvoertechniek.
De draingoot ligt zeer dicht tegen de wand en is naar wens met
een korte of lange goot leverbaar. Het benodigde afschot is al fa-
brieksmatig  in het vloerelement aangebracht. 

De juiste plaats voor de afvoer-
leiding aangeven.

Het aangegeven deel uitzagen.

Op de achterzijde van het ele-
ment een contactlaag tegellijm
aanbrengen en daarna het afvo-
ersysteem met tegellijm opvullen.

3

Daarna de achterzijde meteen
lijmkam (10 mm tanding) te-
gellijm aanbrengen.

4

1 2

Het element in de uitsparing
aanbrengen...

5

... en de afvoerleiding aanslui-
ten. Dan de opening met een
mortel opvullen.

6

Fundo speciale douchevloerelementen

Inloopdouchesystemen
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Het afgetekende gedeelte af-
zagen.

13

14

12

15

Vervolg montagestappen

De meegeleverde dichtbaanstrook volgens de benodigde maat
incl. een overlappling van 5 cm versnijden.

8

De dichtbaanstrook met tegel-
lijm verlijmen.

97

De overige naden en aanslui-
tingen met de dekvloer met de
wedi Dichtset waterdicht
maken.

10

Na 24 uur kan met de afdich-
ting van de aansluitingen be-
gonnen worden.

11

Bijpassende afvoerroosters incl. toebehoren zoals afschotpro-
fielen kan u vinden in onze productassortimentsbrochure en
op de website www.wedi.eu

Fundo Plano Linea  profiel
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Gootafvoer op ondergronden op cementbasis

3 4

Als alternatief: verticale afvoer

1

• Fundo Riolito / Riofino
• Fundo afvoer / afvoerrooster

• wedi Nonstep Plan

• wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

• Fundo afdichtset

wedi-systeemcomponenten:

Fundo speciale douchevloerelementen

Inloopdouchesystemen

2

Fundo Riolito en Fundo Riofino van wedi zijn inloopdouche-
elementen met een gootafvoer. Hier stroomt het douchewater
weg in een smalle sleuf. Bĳ de Riolito-uitvoering is de sleufdrain
aan de achterzĳde geplaatst, bĳ de Riofino-versie bevindt zich de
drain in het midden. Het hiervoor noodzakelĳke afschot is al in de
douchevloerelementen ingebouwd. De onderstaand beschreven
montagestappen, hier aan de hand van het voorbeeld Riolito,
gelden voor beide gootafvoertypes.

Uitsparing in de bestaande of
nieuwe dekvloer aanbrengen.

Zo nodig, randisolatiestroken
met wedi 610 lĳm- en afdicht-
middel aanbrengen.

Als een geluidsisolatie vereist is,
kan Nonstep Plan op maat 
gesneden en gelegd worden.

Het voor de vlakke montage
vereiste verschil tussen de bo-
venkant van de afvoerflens en
de bovenkant van de 
uitsparing in acht nemen.

3 41 2

Bĳ een verticale afvoer moet een
kernboring van 14 cm worden
uitgevoerd. 

Als een geluidsisolatie vereist is,
kan Nonstep Plan op maat 
gesneden en gelegd worden.

De aansluiting van de wedi
Fundo-afvoer en de vulling van
de holle ruimte in het plafond
bĳ verticale afvoer uitvoeren
met gietmortel.

Het voor de gelĳkvloerse mon-
tage vereiste verschil tussen de
bovenkant van de afvoerflens
en de bovenkant van de 
uitsparing in acht nemen.
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Vervolg montagestappen

Goed afdichten en op de juiste
hoogte glad afstrĳken.

6

De onderzĳde van de Fundo 
Riolito over het hele oppervlak
insmeren met tegellĳm en op
de ondergrond vastlĳmen.

Aanschroeven van de afvoer-
aansluiting met 4 schroeven 
op de Fundo-achterzĳde. De
schroeven moeten handvast
worden aangedraaid.

8

Vullen van de uitsparing 
met een gebonden egalisatie-
product of een aardvochtige
mortel.

5 7

Als alternatief kan met de bĳgeleverde frameklemstukken een
frame van tegelprofielen rondom de afvoer worden geconstru-
eerd. De tegelafstandhouders moeten vóór het voegen worden
verwĳderd.

Stelmoeren voor de afdekking
erop draaien.

Afdekking met behulp van de
stelmoeren op de gewenste
hoogte instellen.

13 14

Element betegelen. Douche-inzet en tweedelige
stankafsluiter plaatsen.

11 12

Hiervoor de bĳgeleverde tegel-
afstandhouders gebruiken. 
Zo waarborgt u de correcte 
afstand tĳdens de betegeling.

Douchevloerelement plaatsen
en de voegen rondom afdich-
ten met behulp van de Fundo
afdichtset. Vervolgens wordt
het wedi Fundo Riolito profiel
ingebouwd.

9 10a 10b
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Gootafvoer op houten vloeren

Fundo speciale douchevloerelementen

Inloopdouchesystemen

De inloopdouche-elementen Fundo Riolito en Fundo Riofino van
wedi zĳn ook ideaal voor houten vloerconstructies. De onderstaand
beschreven montagestappen, hier aan de hand van het voorbeeld
Riolito, gelden voor beide gootafvoertypes.

wedi-systeemcomponenten:
• Fundo Riolito
• Fundo afvoer / afvoerrooster

• wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

• Fundo afdichtset

• wedi bouwplaat

3 41 2

Uitzagen van het vereiste stuk
uit de vloer om het afvoerele-
ment te monteren.

Aansluiting en plaatsing van de
afvoerpot op de afvoerbuis. De
bovenkant van de afvoerflens
moet zich op dezelfde hoogte
bevinden als de houten vloer.

De bekisting tot de bovenkant
van de afvoerflens met mortel
vullen. Let op dat de bekisting
rond de afvoer volledig met
mortel gevuld is.

De vloer weer sluiten met de
uitgezaagde vloerdelen.

8

De voegen van de bouwplaten
afdichten met wedi 610 lĳm- en
afdichtmiddel. De aansluitende
houten vloer wordt opgevuld
met wedi bouwplaten, dikte
50 mm.

De onderzĳde van de Fundo 
Riolito over het hele oppervlak
insmeren met tegellĳm en op
de ondergrond vastlĳmen.

7

Aanschroeven van de afvoer-
aansluiting met 4 schroeven 
op de Fundo-achterzĳde. De
schroeven moeten hand wor-
den aangedraaid.

6

Zo nodig moet het houten op-
pervlak voor de verlĳming van
het element worden voorbe-
handeld met grondering.

5
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Bĳpassende afvoerroosters incl. accessoires en bĳpassende afschot-
profielen voor het hellend oppervlak vindt u in ons productassorti-
ment en op internet onder www.wedi.eu.

Fundo Riolito  profiel

9

De voegen moeten worden af-
gedicht met wedi 610 lĳm- en
afdichtmiddel en wedi Tools
weefselband.

Vervolg montagestappen

Als alternatief kan met de bĳgeleverde frameklemstukken een
frame van tegelprofielen rondom de afvoer worden geconstru-
eerd. De tegelafstandhouders moeten vóór het voegen worden
verwĳderd.

Stelmoeren voor de afdekking
erop draaien.

Afdekking met behulp van de
stelmoeren op de gewenste
hoogte instellen.

13 14

Element betegelen. Douche-inzet en tweedelige
stankafsluiter plaatsen.

11 12

Vervolgens wordt het wedi Fundo
Riolito profiel ingebouwd. Hier-
voor de bĳgeleverde tegelaf-
standhouders gebruiken. Zo
waarborgt u de correcte 
afstand tĳdens de betegeling.

10a 10b

Fundo speciale douchevloerelementen

Inloopdouchesystemen
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Fundo speciale douchevloerelementen

Inloopdouchesystemen

wedi-systeemcomponenten:
• wedi Plano Linea vloerprofiel

• wedi Plano Linea douchevloerelement

• wedi Plano Linea afschotprofiel

• Fundo afdichtset

• wedi Tools afdichtband

Fundo Plano Linea | afschotprofiel

Het Fundo Plano Linea profiel is
standaard geprefabriceerd voor
gebruik op een Fundo Riolito
douchevloerelement met een
lengte van 1200 mm, ...

1a

... maar kan bijv. bij gebruik van een Fundo Plano Linea dou-
chevloerelement met een lengte van 900 mm gemakkelijk inge-
kort worden op de gemarkeerde inkerving.

1b

Op de alternatieve afdichting
(wedi Tools afdichtband en
Fundo afdichtset) – bij de over-
gang van het Fundo douchevlo-
erelement naar de dekvloer
– tegellijm aanbrengen ...

2

... en het afschotprofiel plaat-
sen. Het Plano Linea profiel is
verkrijgbaar in de uitvoeringen
links en rechts. De correct zijde
wordt daarbij bepaald vanuit
de kijkrichting naar de afvoer.

3

Tegellijm met een kam
aanbrengen en de tegel
in de lijm drukken.

4

Tot slot het douchevloerele-
ment betegelen en voegen. Op
de de afbeelding: profiel links.

6

Het wedi Fundo Linea Profiel is peciaal ontwikkeld voor het
Fundo Plano Linea douchevloerelement. het maakt een visueel
hoogwaardige overgang mogelijk tussen het afschot van het
douchevloerelement en de naastliggende vloerafwerking. Het
bestaat in een rechtse en linkse uitvoering en voor verschillende
tegeldiktes. Het is makkelijk te installeren en het combineert De-
sign met bescherming.

5
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wedi systemcomponenten:
• wedi Plano Linea wandprofiel

• wedi Plano Linea douchevloerelement

• wedi Plano Linea wandprofiel

Fundo Plano Linea | wandprofiel

1a 1b 3a2

3b 4 5 6
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wedi-systeemcomponenten:
• wedi Riolito vloerprofiel

• wedi Riolito douchevloerelement

• Fundo afdichtset

• wedi Tools afdichtband

Fundo Riolito | afschotprofiel

Het Fundo Riolito profiel is 
standaard geprefabriceerd voor
gebruik op een Fundo Riolito
douchevloerelement met een
lengte van 1200 mm, ...

1a

... maar kan bijv. bij gebruik van een Fundo Riolito douchevloer-
element met een lengte van 900 mm gemakkelijk ingekort worden
op de gemarkeerde inkerving.

1b

Op de alternatieve afdichting
(wedi Tools afdichtband en
Fundo afdichtset) – bij de over-
gang van het Fundo douche-
vloerelement naar de dekvloer
– tegellijm aanbrengen ...

2

... en het afschotprofiel plaatsen.
Het Riolito profiel is verkrijg-
baar in de uitvoeringen links en
rechts. De correct zijde wordt
daarbij bepaald vanuit de 
kijkrichting naar de afvoer.

3

Tegellijm met een kam 
aanbrengen en de tegel 
in de lijm drukken.

4

Tot slot het douchevloerelement
betegelen en voegen. Op de
de afbeelding: profiel links.

Het wedi Fundo Riolito profiel is speciaal ontworpen voor het Fundo
Riolito douchevloerelement. Het zorgt voor een visueel mooie
overgang tussen het afhellende oppervlak van het douchevloer-
element en de naastliggende vlakke vloerafwerking. Het profiel is
verkrĳgbaar in een rechter- en een linkeruitvoering en verschillende
dikten en kan ook eenvoudig gemonteerd worden. Bĳ inloopdouches
biedt dit nieuwe afschotprofiel een sterke combinatie van design
en bescherming.

5
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wedi systemcomponenten:
• wedi Riolito wandprofiel

• wedi Riolito douchevloerelement

Fundo Riolito | wandprofiel

1a 1b 2

3a 3b 4 5
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Design wandafvoer

Fundo douchevloerelementen

Inloopdouchesystemen

Tijdloos design en volledig nieuwe vormgevingsmogelijkheden.
De absoluut nieuwe Fundo Riolito Discreto rondt het beeld van de
beproefde Riolito op perfecte wijze af. Als eenvoudig opzetelement
creëert deze slimme innovatie een optische aantrekkelijke wand-
afvoer. Het opzetelement kan daarbij naar alle richtingen gemakkelijk
worden uitgebreid. Als zitgedeelte, legvak of complete installatie-
wand – de vormgevingsmogelijkheden met deze systeemcompo-
nenten zijn legio. Design in perfectie.

De voormontage van het Riolito
Discreto-element kan op com-
fortabele werkhoogte worden
uitgevoerd.

Plaatsen van de grijze tegelaf-
standhouders. Deze zijn bij de
levering van het Riolito dou-
chevloerelement inbegrepen.

De correcte positie (haaks op
de onderzijde van het Riolito
douchevloerelement) controle-
ren.

3 4

5

Eventueel naar binnen gedrukt
wedi 610 lijm- en afdichtmiddel
kan na het uitharden eenvou-
dig worden verwijderd met een
afbreekmes.

Het Riolito Discreto element
vanaf de achterzijde met schroe-
ven fixeren. Zo kan direct verder
worden gewerkt zonder dat u
moet wachten tot het wedi 610
lijm- en afdichtmiddel 
uitgehard is.

7

1

wedi 610 lijm- en afdichtmid-
del op de achterzijde van de
hoekplaat aanbrengen.

8

2

6

wedi-systeemcomponenten:
• Fundo Riolito Discreto
• Fundo Riolito

• wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

• Fundo afdichtset

Discreto element positioneren
en wedi 610 lijm- en afdicht-
middel spaarzaam aanbrengen.
(Belangrijk: breng wedi 610
ook aan op de schuimrand!).

Het Riolito Discreto element 
op de goot van het Riolito
douchevloerelement plaatsen
en aandrukken. De tegelaf-
standhouders vormen de be-
grenzing / uitlijning naar voren.
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Tot slot wordt de afdekking 
ingehaakt. Door lichte druk
klikt ze hoorbaar vast aan de
bovenrand.

17

Vervolg montagestappen

De afdekkappen (leveringsom-
vang nr. 8) moeten op de
zichtbare draadstangen 
worden gedrukt.

14

16

... daarbij waarborgt de vlak
afsluitende positie van de ach-
terkant van de sjabloon aan de
voorkant van de ophanging de
correcte loodrechte positie. Nu
met behulp van de inbussleutel
voor een stevige bevestiging
van de ophanging zorgen.

15

Voor de later zichtbare kant van de afdekking: rvs-oppervlak of te-
gels kiezen. Daarna de hangplaten zodanig in de openingen aan de
korte zijden van de afdekking plaatsen dat de haken naar achteren
(weg van de zichtbare kant) zijn uitgelijnd. Voor alle zekerheid nog
een keer de correcte montage en de richting controleren! Als de
zichtbare kant betegeld wordt, is een latere correctie namelijk niet
meer mogelijk.

Voor de correcte en de vereiste afstand tussen vloer- en wandte-
gel plaatst u weer de afstandstukken, zoals tevoren beschreven,
helemaal buiten aan de rand, met de sponning naar buiten (zie
afb. 10). Dit geldt eveneens voor het aanleggen van een frame
van tegelprofielen zoals weergegeven op afbeelding 12.

Het plaatsen van de afstand-
stukken, zoals hierboven be-
schreven, geldt eveneens voor
het aanleggen van een frame
van tegelprofielen.

10 119

12 13a 13b

Neem de uiteindelijke vloertegel als oriëntatiemiddel. Houd deze
er tegenaan en simuleer daarbij de latere laag tegellijm bijv. met
een stuk karton. Afstandstukken van wedi bouwplaat op de vloer-
tegel leggen en hoekplaten op de voorzijde van het Riolito Discreto
element lijmen Wacht totdat de lijm aangetrokken is (3 – 4 uur).
Monteer het Riolito-douchevloerelement volgens de Riolito-
montagehandleiding.

Afstelsjabloon met het gat op
de zijdelingse houder plaatsen
en schroeven iets losdraaien.
Ophanging zodanig uitlijnen
dat de sjabloon vlak tegen de
wandtegel ligt en op de vloer-
tegel staat ...



Schoonmaakinstructies 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.

Schoonmaakinstructies 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 kan worden verwĳderd met een
speciale rvs-reiniger uit de vakhandel. Roest verwĳderen volgens de
betreffende gebruiksaanwĳzing.

Bĳ de reiniging van rvs mag 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 hoogwaardige kunststof en dient al naargelang het gebruik
om de 6   8 weken met schoon water te worden gereinigd.

Schoonmaakinstructies
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Fundo speciale douchevloerelementen

Verzorgingsinstructies
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