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Fundo Integro
wedi's fladeste komplette brusesystem
i overensstemmelse med standarderne
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Fundo Integro er det fladeste bruseelement med indbygget fald fra wedi, med integreret afløbsteknik,

som opfylder alle relevante standarder på én gang: 50 mm vandlåshøjde, 0,8 l / sek. afløbska-

pacitet, mindst 1,5 % og indbygget fald, af 100 % vandtæt materiale, monteringsklar tæt og

dermed nemt at montere. Med kun 90 mm samlet monteringshøjde som opfylder alle normer

sætter Fundo Integro som komplette system helt nye standarder – simpelthen den bedste løsning

til renoveringsopgaver og derudover et sikkert og tidsbesparende alternativ til alle monterings-

opgaver.

Alt efter 
standard. 
Men alt andet
end normalt.

DIN
konform
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Fundo Integro
Komplet system i
overensstemmelse
med standarderne

Sikkert er sikkert: 

Afløbsteknikken, der allerede 

er monteret fra fabrik i, wedi

Fundo Integro gulvelements

vandtætte blå XPS-kerne sørger

for maksimal systemsikkerhed.

Opfylder alle relevante 

standarder og normer: 

Overensstemmelsen med de europæiske

standarder DIN EN 1253 og DIN 

EN 12056 er blevet testet og 

bekræftet af et officielt organ.

Perfekt til renoveringer: 

Også ved 100 % overensstem-

melse med standarderne har

Fundo Integro kun brug for 

90 mm monteringshøjde.

abP 
testet
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10 års wedi-garanti:

Mere end kun garanti – 

producenten wedi yder 

10 års garanti på hele 

prislistesortimentet.

Egnet til alle flise belægninger: 

Takket være en meget flad ramme 

kan wedi Fundo Integro også 

monteres med særdeles tynde 

keramik- eller glasmosaikfliser.

Byder på synlig afveksling: 

Foruden afdækningen i rustfrit 

stål, som følger med, kan man

også anvende andre wedi Fundo

Fino-afløbsafdækninger – for 

optimal frihed ved udformningen.
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Fundo Integro  Leveringsomfang

Integreret afløbsteknik

Færdig tætnet,
vandtæt bruseelement

Ekstra stort 
tætningshjørne

Forlængerstykke til 
tilpasning af forskellige 
flisetykkelser

wedi Fundo Fino 6.1
Afløbsafdækning
med flad ramme

Leveringen omfatter desuden: 
Monteringssmøremiddel (uden tegning)
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wedi Fundo Integro – Med sikkerhed nemt!

wedi Fundo Integro elimenerer de kritiske og tidsrøvende arbejdstrin direkte til produktsystemet. For både

 afløbsteknikken og faldet er allerede blevet integreret og tætnet på fabrikken. Monteringsarbejdet reduceres

 således til et minimum med maksimal sikkerhed i systemet.
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Anvendte produkter

wedi Fundo Integro  Bruseelement i med

 indbygget fald og integreret afløbsteknik fra

 fabrikken og i overensstemmelse 

med standarderne

wedi Fundo Integro tætningshjørne  Til tætning

af den fyldte udsparing til rørtilslutningen

wedi Fundo tætningssæt  Specielt til  tætning

af Fundo-gulvelementer i forbindelse med

 overgang til tilstødende flader

wedi Fundo Fino  Eksklusiv designrist 

til punktafløbet
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Betegnelse Længde × Bredde ×
Højde

Emb. enhed/
Palle

Best. nr.

wedi Fundo Integro, Gulvelement med fuldt 
integreret afløbsteknik, centralt afløb

900 ×  900 × 90 mm 10 stk. 07-59-00/004

wedi Fundo Integro, Gulvelement med fuldt 
integreret afløbsteknik, centralt afløb

1200 × 1200 × 90 mm 10 stk. 07-59-00/007

wedi Fundo Integro,Gulvelement med fuldt 
integreret afløbsteknik, centralt afløb, 
tilslutning på den korte side

1200 ×  900 × 90 mm 10 stk. 07-59-00/005

wedi Fundo Integro, Gulvelement med fuldt 
integreret afløbsteknik, centralt afløb,
tilslutning på den lange side

1200 ×  900 × 90 mm 10 stk. 07-59-00/006

wedi Fundo Integro, Gulvelement med fuldt 
integreret afløbsteknik, decentralt afløb, 
tilslutning på den korte side

1200 ×  900 × 90 mm 10 stk. 07-59-00/000

wedi Fundo Integro, Gulvelement med fuldt 
integreret afløbsteknik, decentralt afløb, 
tilslutning på den korte side

1400 ×  900 × 90 mm 10 stk. 07-59-00/001

wedi Fundo Integro, Gulvelement med fuldt 
integreret afløbsteknik, decentralt afløb, 
tilslutning på den korte side

1800 ×  900 × 90 mm 10 stk. 07-59-00/003

wedi Fundo Integro, Gulvelement med fuldt 
integreret afløbsteknik, decentralt afløb, 
tilslutning på den korte side

1600 × 1000 × 90 mm 10 stk. 07-59-00/002

wedi Fundo Integro  Komplet system med standard afløb

Betegnelse Rullelængde × Bredde Emb. enhed/
Kasse

Best. nr.

wedi Tools, tætningsbånd, fiberbelægning 50 m × 100 mm 1 rulle 09-51-00/352

wedi Tools, tætningsbånd, fiberbelægning 10 m × 120 mm 1 rulle 09-51-10/311

wedi Tools, tætningsbånd, fiberbelægning 50 m × 120 mm 1 rulle 09-51-10/352

Betegnelse Emb. enhed Best. nr.

wedi Fundo tætningssæt 1 bucket 07-37-96/000

Betegnelse Længde × Bredde ×
Højde

Emb. enhed Best. nr.

wedi Fundo Fino 1.1, afløbsafdækning,
kantet, rustfri stål

115 × 115 × 5 mm 1 stk. 67-68-00/033

wedi Fundo tætningssæt

wedi Tools  tætningsbånd, fiberbelægning

wedi Fundo Fino 1.1  afløbsafdækning, rustfri stål

Denne rist er indeholdt som standard rist

i afløbssættene til Fundo Primo.

1 afløbsafdækning

1 Plastramme
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Betegnelse Diameter × Højde Emb. enhed Best. nr.

wedi Fundo Fino 1.2, afløbsafdækning,
rund, rustfri stål

ø 115 × 5 mm 1 stk. 67-68-00/034

Betegnelse Længde × Bredde ×
Højde

Emb. enhed Best. nr.

wedi Fundo Fino 2.1, afløbsafdækning,
kantet, rustfri stål

115 × 115 × 5 mm 1 stk. 67-68-00/037

wedi Fundo Fino 2.1  afløbsafdækning, rustfri stål

wedi Fundo Fino 1.2  afløbsafdækning, rustfri stål, rund

Betegnelse Diameter × Højde Emb. enhed Best. nr.

wedi Fundo Fino 2.2, afløbsafdækning,
rund, rustfri stål

ø 115 × 5 mm 1 stk. 67-68-00/038

wedi Fundo Fino 2.2  afløbsafdækning, rustfri stål, rund

1 afløbsafdækning

1 afløbsafdækning

1 Plastramme

1 afløbsafdækning

Betegnelse Længde × Bredde ×
Højde

Emb. enhed Best. nr.

wedi Fundo Fino 3.1, afløbsafdækning,
kantet, rustfri stål

115 × 115 × 5 mm 1 stk. 67-68-00/040

Betegnelse Diameter × Højde Emb. enhed Best. nr.

wedi Fundo Fino 3.2, afløbsafdækning,
rund, rustfri stål

ø 115 × 5 mm 1 stk. 67-68-00/041

wedi Fundo Fino 3.1  afløbsafdækning, rustfri stål

1 afløbsafdækning

1 Plastramme

1 afløbsafdækning

wedi Fundo Fino 3.2  afløbsafdækning, rustfri stål, rund
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Betegnelse Diameter × Højde Emb. enhed Best. nr.

wedi Fundo Fino 4.2, afløbsafdækning,
rund, massivt rustfri stål

ø 115 × 5 mm 1 stk. 67-68-00/044

Betegnelse Længde × Bredde ×
Højde

Emb. enhed Best. nr.

wedi Fundo Fino 4.1, afløbsafdækning,
kantet, massivt rustfri stål

115 × 115 × 5 mm 1 stk. 67-68-00/043

wedi Fundo Fino 4.1  afløbsafdækning, massivt rustfri stål

Betegnelse Længde × Bredde ×
Højde

Emb. enhed Best. nr.

wedi Fundo Fino 5.1, afløbsafdækning,
kantet, massivt rustfri stål

115 × 115 × 5 mm 1 stk. 67-68-00/046

wedi Fundo Fino 5.1  afløbsafdækning, massivt rustfri stål

1 afløbsafdækning

1 Plastramme

1 afløbsafdækning

wedi Fundo Fino 4.2  afløbsafdækning, massivt rustfri stål, rund

1 afløbsafdækning

1 Plastramme

Alle her anførte wedi Fundo Fino-riste kan kombineres med wedi Fundo Integro ved hjælp af plastrammen, som er del af leverancen, og/eller

rammeforlængelsen. Det er ikke muligt at anvende wedi Fundo Fino-rammen i rustfrit stål ved wedi Fundo Integro.
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US EU

wedi Hovedkontor
for de Nordiske lande
Industrivej 20
DK-3550 Slangerup

Tel + 45 47 38 23 29
Fax + 45 47 77 23 29

info@wedi.dk
www.wedi.eu

  Grækenland
  Holland
  Island
  Italien
  Kanada
  Kroatien
  Letland

  Litauen
  Luxemburg
  Norge
  Polen
  Portugal
  Rumænien
  Rusland

  Schweiz
  Serbien
  Slovenien
  Spanien
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  Sverige
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  Tyrkiet
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  USA
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  Australien
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wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Tyskland

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

info@wedi.de
www.wedi.eu




