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Inspiration
badeværelse
Kreative ideer til badeværelset
for enhver livsfase
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Flotte og sikre
badeværelser

Kvalitetssystemer fra mærket wedi

Hvis man i dag vil udforme sit badeværelse efter egne ideer, kan man vælge mellem utallige muligheder. Hvordan skal 

bruseren se ud? Hvilke badeværelsesmøbler har jeg brug for? Hvordan skaber jeg tilstrækkelig opbevaringsplads? Og 

frem for alt: Hvordan kan jeg realisere mit nye badeværelse sikkert og så hurtigt som muligt?

Med et udvalg af forskellige badeværelser hjælper wedi dig med afgørelsen, med de modulære systemløsninger med 

realiseringen – nemt, hurtigt og vedvarende sikkert. Fra brusebund med indbygget fald til badeværelsesmøbler som 

siddebænke, vaskeskab og hylder – du får alle produkter fra et sted. Få et behageligt badeværelse, indrettet efter dine 

ønsker og behov.

Hemmeligheden under flisen: wedi byggepladen er grundlaget for de mange wedi systemløsninger. Vandtæt, ekstremt 

stabil og kan gipses og flises individuel. Garanteret af producenten, certificeret af mange institutter.
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Luksus badeværelse til 2

fra side 14

Familiebadeværelse

fra side 10

Singlebadeværelse

fra side 18

Komfortbadeværelse

fra side 30

Wellnessbadeværelse

fra side 6

Gæstebadeværelse

fra side 22

Trinfrit

badeværelse

fra side 26
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Hvilket badeværelse
passer til mig?

Inspirationer til dit personlige drømmebad

Så forskelligt vi mennesker er, så forskelligt er også vores levemåder. Med de utallige udformningsmuligheder med wedi 

er der ingen grænser for en kreativ planlægning af badet. En familie med to børn har andre krav til badeværelset end 

f.eks. en single. Hvilken type er du?

Følgende eksempler på badeværelseskoncepter giver dig lidt inspiration til dit personlige drømmebad. Alt efter, hvor 

meget plads du har, dine individuelle forkærligheder og din livssituation finder du her de passende ideer med udvalgte 

system-highlights og kan se, hvor meget der er muligt med wedi. Ligegyldigt, hvilket badeværelse du bestemmer dig 

for, er det vandtæt, og det er 100 % garanteret.



Inspiration: Wellnessbadeværelse

Nyd freden og harmonien i din personlige wellness-oase. En stor brusekabine, 

eventuel udstyret med massagedyser, store siddeflader, nicher og hylder eller et 

fodbad kan nemt realiseres med wedi. For højeste komfort i dit private spa.
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Dornbracht – MEM* Dornbracht – MEM* Alape – AB.KE375 Dornbracht – MEM*

Eliga – FodbadBloomingville – Spejl Dornbracht – MEM*

Dornbracht – MEM*Bette – BetteArt

Bloomingville – Puder

Yderligere udstyr til badeværelset

Steuler Design

SC-DORATO 

Beige mat

Steuler Design

SC-SLATE 

Skifer mat

Steuler Design

SC-SLATE 

Dekorationssæt

Fliser Billedkilder

wedi system-highlights

  Bruser, f.eks. med 

Fundo Plano 

Med centralt, ab fabrik 

integreret afløb er den ikke 

kun optisk pænt, men også 

hurtigt monteret.

1     Design-overflade i  

natursten, f.eks. til  

udformning af vægge 

wedi Top Wall er en fugefri 

overflade til udformning 

af vægge og flader med 

skinnende finish.

2   Hylder og nicher, f.eks. 

med wedi Mensolo 

Perfekt plads til kropsple-

jeprodukter, håndklæder 

eller dekoration.

3

1

3

2

76

*  © Aloys F. Dornbracht  

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

Funktionelt, rummeligt og børnesikkert: wedi familiebadeværelset giver komfort 

og sikkerhed i hverdagen samt tilstrækkelig plads til hvert familiemedlem. Plads til 

at tage brusebad, plads til at sidde, plads til enhver form for kropspleje og dette 

også, og især ved samtidig brug.

131010
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Duravit – Starck 1

Hay – Strap MirrorAsa – Ink NATUREHOME 

Design-taburet*

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

Kay Bojesen – Monkey & Birds

Axor Citterio M (Hansgrohe SE)

Yderligere udstyr til badeværelset

Fliser

Bärwolf

Belle Epoque

Tilfældig blanding

Agrob Buchtal  

Emotion  

mellemgrå

11

  Siddemuligheder, f.eks. 

med wedi Sanoasa 

siddebænk 1 

Giver tilstrækkelig plads 

til kropspleje for hele 

familien.

3

1

3
2

  Optisk vægafløb med 

Fundo Discreto 

Påsætningselementet til 

rendeafløb får vandet til 

at forsvinde optisk ind i 

væggen.

2  Brusebunde med   

indbygget fald, f.eks. 

med Fundo Riolito 

Bruseelement som under-

konstruktion til det optiske 

vægafløb.

1

wedi system-highlights

1010

Billedkilder

*  © NATUREHOME



Inspiration: Luksus badeværelse til 2

Et usædvanligt badeværelse til usædvanlige mennesker. Hvordan ville det være 

med en fritstående bruser midt i rummet? De grænseløse udformningsmuligheder 

hos wedi muliggør rummelige rumkoncepter, som imponerer. Moderne vaskeskab, 

lysspots og mange andre ekstravagante detaljer gør et puristisk badeværelse til 

et luksusbad for to.
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Hansgrohe – Rainmaker Select Axor Starck (Hansgrohe SE) Axor Citterio E (Hansgrohe SE)

HAY – Stanley StoolDuravit – L-Cube Arper – Leaf

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

Louis Poulsen – Doo-Wop

Yderligere udstyr til badeværelset

Agrob Buchtal

Trias  

kalcithvid

Agrob Buchtal

Trias  

kalcithvid 

Fliser

3

2

1

15

    Designvaskeskab, f.eks. 

wedi Sanbath Cube 

Forhåndsproducerede va-

skeskabselementer, her i 

kubisk form, for optiske 

accenter i badeværelset.

1   Støttekonstruktioner 

med wedi byggeplader 

Brusere i XXL-format er 

ikke noget problem, takket 

være wedi byggepladernes 

mange muligheder.

3   Fralægningsflader, f.eks. 

med wedi Sanwell nicher 

Så bodylotion, shampoo 

mm. altid er i nærheden 

af bruseren.

2

wedi system-highlights

14

Agrob Buchtal

Trias  

jernmalm 



Inspiration: Singlebad

Den typiske single udmærker sig ved individualitet og frihed. Den, der bor 

alene, bestemmer også alene over badeværelsets karakter. Kombinationen af 

brusepladsen med indbygget fald i brusebunden, praktisk hjørnesæde og de 

smarte hyldeløsninger er skræddersyede til det kompakte rumkoncept. Fordi det er  

individualiteten, der bestemmer.

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

Bloomingville – Korb Cheonan

Yolunda – Håndklæde floral hvid

ASA – Vase LULU Bloomingville – Aulait Sidetable, 

Bamboo, White w / Nature

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

Gira – Radio RDS

Yderligere udstyr til badeværelset

Agrob Buchtal

Remix

beige

Agrob Buchtal

Remix 

brun

Fliser

1

3

2

19

wedi system-highlights

    WC-væginstallation 

med wedi I-Board 

Alle udsparinger til wc- 

ledninger og holdere findes 

allerede, installationen 

som sparer megen tid  

ved montering.

1   Bruser med decentralt 

afløb, f.eks. med Fundo 

Primo 

Med det decentrale afløb 

i bruseelementet med 

indbygget fald bliver 

single-badeværelset unikt.

3    Siddeflader, f.eks.  

med wedi Sanoasa 

hjørnesæde 

Også i mere kompakte 

brusere kan der anbringes 

bekvemme siddemulig-

heder.

2

1818

Billedkilder

*  © Geberit Vertriebs GmbH



Inspiration: Gæstebadeværelse

Hvad venter dine gæster i gæstebadeværelse? Lille, men pænt. Med den individuelle 

udformning af vaskeskabet, den store fralægningsflade og det indirekte lyskoncept 

udnyttes den lille geometri perfekt.

2522



Dornbracht – Tara Logic*

Möve – Superwuschel

Bloomingville – Stool Concrete

Alape – SP.1

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

Louis Poulsen – Toldbod

Yderligere udstyr til badeværelset

Agrob Buchtal

Valley  

skifer

Agrob Buchtal

Craft 

olivgrøn flammet

Fliser

24

Geberit – Sigma 70**

1

2

wedi system-highlights

    Vaskeskabskonstruktioner 

med wedi byggeplader 

Selv om der ikke er megen 

plads, søger denne servant- 

konstruktion for tilstrækkelig 

aflægningsflade.

1    WC-væginstallation 

med wedi I-Board 

Den færdige beklædning 

af wc-installationen foran 

væggen sparer megen tid 

ved montering.

2

2322

Billedkilder

*  © Aloys F. Dornbracht  

GmbH & Co. KG, Iserlohn, DE

**  © Geberit Vertriebs GmbH



Inspiration: Trinfrit badeværelse

Nyd en behagelig atmosfære og komfort uden indskrænkninger. I det trinfrie 

badeværelse, f.eks. med stor wedi bruser med indbygget fald i gulvpladen, udstyret 

med bekvem siddebænk. Integrerede nicher og hylder sørger for yderligere fralæg-

ningsflader og samtidig mere plads for det væsentlige. Sikkerhed for fremtiden 

kan allerede realiseres i dag.

2926



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

Bloomingville – Sit Pouf

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

Möve – Brooklyn

Yderligere udstyr til badeværelset

Agrob Buchtal

Valley 

sandbeige

Casa dolce casa

Stones & More

Stone Calacatta

Fliser

28

Alape – SP.2

wedi system-highlights

27

    Bruseelement med 

indbygget fald, f.eks. 

Fundo Primo 

Takket være bruseelementet 

med indbygget fald, her 

med central afløb, undgås 

små trin / kanter.

1    Design-overflader,  

f.eks. til Fundo Primo 

Fundo Top, er en fugefri 

og montageringsklar 

overflade til wedi Fundo 

bruseelementer – kan nemt 

skæres til, er skridsikker  

og antibakteriel.

2    Siddemuligheder, f.eks. 

med wedi Sanoasa 

siddebænk 1 

Bekvemme siddemuligheder 

sørger for høj sikkerhed 

og maksimal komfort i 

bruseren.

3

26

Billedkilder

*  © Aloys F. Dornbracht  

GmbH & Co. KG, Iserlohn, DE

**  © Geberit Vertriebs GmbH

1

3

2



Inspiration: Komfortbadeværelse

Lille rum med stor virkning. I mindre badeværelser bliver man ofte nødt til at gå på 

kompromis: badekar eller bruser? Med wedi komfortbadeværelse er begge ønsker 

mulige. Takket være et smart rumkoncept kan alle komponenter, som f.eks. et 

stort vaskeskab, en bruser med indbygget fald og et badekar integreres i rummet.

30 33



Yderligere udstyr til badeværelset

32

Hansgrohe – Metris Hansgrohe – Metris

Bloomingville – Pretty Sidetable

Alape – AB.RE700.4Duravit – Vero

Westwing Group GmbH  

Port Maine – Marlene mintgrøn*

Agrob Buchtal

Valley

kiselgrå

Bärwolf  

Patchwork

grey

Fliser

1

2

3

wedi system-highlights

    Bruser med indbygget 

fald, f.eks. med 

Fundo Linea 

Brusebad uden grænser 

med bruseelement med 

indbygget fald og enkelt 

rendeafløb.

1    Flotte renderammer, f.eks. 

til Fundo Plano Linea 

En flot og stilfuld ramme til 

alle wedi Fundo bruseele-

menter med rendeafløb 

– enkeltvis eller som sæt 

inkl. rendeafdækning.

2    Badekarbeklædning 

med wedi Bathboard 

Den optiske badekarbe-

klædning wedi Bathboard.

3

3130

Billedkilder

* © Westwing Group GmbH 

Hansgrohe – Rainmaker Select 

460 3Jet Showerpipe  

Alape – AB.RE700.4Alape – SP.1



WC-løsning

med praktisk

wedi I-Board

Mere opbevaringsplads og elegant badekarløsning med

wedi byggeplade-konstruktioner og wedi Bathboard

Bruser med indbygget fald og med stor fralægningsplads, takket være

Fundo Riolito neo og wedi Sanwell nichen

35

Komfortbadeværelse 

på rekordtid

Et komfortbadeværelse som i kataloget: Dette var byg-

herrens krav til badeværelset i det gamle hus. Ikke noget 

problem med wedi. Takket være den modulopbyggede 

konstruktion blev rumsituationen udnyttet optimalt med en 

wedi Fundo bruser, et stort vaskeskab samt sidde- og fra-

lægningsflader, baseret på wedi byggepladen. Komponen-

terne, som er afstemt efter hinanden, muliggør en meget 

sikker og tidsbesparende bearbejdning. Kombineret med 

passende tilbehør stråler badeværelset nu i en helt ny glans.

34

Mulighederne
med wedi

Gammelt

badeværelse

Arkitektens udkast
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Og sådan fortsætter det…

Tillykke, nu har du begrænset dine valgmuligheder. Nu mangler kun et skridt til drømmebadeværelset. Tal med en hånd-

værker, du stoler på. På www.wedi.eu finder du den rigtige wedi håndværker i nærheden af dig. For tekniske spørgsmål 

står wedi serviceteamet selvfølgelig altid til rådighed. Ring bare på følgende servicenummer: +45 47 38 23 29.

Standard- eller rendeafløb i bruseren? 

 Standardafløb

 Rendeafløb

Sidder du gerne under bruseren? 

 Ja, jeg har brug for en stor siddeplads

 Ja, en lille siddemulighed er optimal

 Nej, en siddemulighed er ikke nødvendig

Har du brug for nicher og hylder til fralægning?  

 Ja, en niche i bruseren ville være perfekt

  Ja, jeg har brug for mange fralægningsflader 

i hele badeværelset

 Nej, jeg har ikke brug for fralægningsflader 

Hvordan bruger du dit badeværelse? 

 Kun til daglig vask og pleje

 Som hvile- og rekreationssted

 Nyder det som wellness-oase

Puristiske omgivelser eller mange dekorationer? 

 Enkelt og puristisk

 Accenter med udvalgte dekorationer

 Meget tilbehør som tegn på individualitet

Er det vigtigt, at badeværelset er trinfrit? 

 Ja, badeværelset skal være helt trinfrit

 Nej, der er ikke fokus på trinfrihed

36

wedi åbner for helt ny muligheder for at udforme dit badeværelse. Du har ingen konkret forestilling? Vi hjælper dig gerne. 

Med de følgende spørgsmål for du en følelse for, hvilket badeværelsesudstyr der er rigtigt for dig og hvordan dine ønsker 

kan omsættes til rummets størrelse og geometri.

Hvordan skal dit badeværelse
se ud? Find ud af det her!

Hvor stor er badeværelset? 

 2 – 5 m²

 5 – 10 m²

 10 – 30 m²

Hvor mange personer bruger badeværelset samtidig? 

 1

 2

 3 eller flere

Har dit badeværelse en usædvanlig geometri? 

  Ja, badeværelset har skrå vægge 

og rørbeklædninger

  Nej, rummet har ingen usædvanlig geometri

Kun bruser eller også badekar?  

 Kun bruser

 Bruser og badekar
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0799 (System 2+)

13
0799-CPD-132

DoP 0001

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten

ETA-13/0385
ETAG 022 Teil 3

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

wedi trinfrie produkter er testet 

venligt for rullestol-brugere, 

vurderet og certificeret mht. 

til overensstemmelse af DIN 

CERTCO Gesellschaft für 

Konformitätsbewertung mbH.

CE-mærkningen på wedi

produkterne dokumenter,

at de er testet og godkendt

som tætningssystemer til

vådrum.

Systemer fra wedi er ud-

mærket med den franske

VOC-klassificering. A+ står

for meget emissionsfattige,

sundhedsmæssigt ufarlige

produktsystemer.

Modulopbyggede system-

løsninger fra von wedi har

forskellige godkendelser og

prøvningscertifikater fra

byggemyndighederne.

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

Tel +45 47 38 23 29 

info@wedi.dk 
www.wedi.eu

wedi GmbH 
Hollefeldstraße 51 
48282 Emsdetten 
Tyskland

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

info@wedi.de 
www.wedi.eu


