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Nové wedi Fundo Riolito neo

Ještě více flexibility
Rozšíření produktové řady Fundo Riolito
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Malé změny

velký výkon

Ještě menší počet spár 
u velkoformátových dlaždic

Jediný plynulý 
spád až ke žlabu

Vysoce kvalitní kryt žlabu
– nyní také přímo u stěny
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Četná provedení s dlouhým i krátkým liniovým žlabem

Průběžný spád – ideální pro velkoformátové dlažby

Kryt žlabu s integrovaným nastavováním výšky

Různá řešení odtoků s hltností až 67,2 l / min

Výjimečná přidaná hodnota nového Fundo Riolito neo

Díky novému oválnému tělu odtoku je žlab nového podlaho-

vého prvku Fundo Riolito neo nyní zcela v blízkosti stěny. 

Velkoformátové dlažby tak zde mohou být pokládány takřka

beze spár.

Nastavování výšky žlabu bylo integrováno přímo do krytu

žlabu. Technická novinka, která mimo jiné umožňuje snadnější

čištění.

Navíc je instalace nového podlahového prvku Fundo Riolito neo

stejně snadná a bezpečná jako v případě už známého Fundo

Riolito.

Nové Fundo Riolito neo – inovace s přidanou hodnotou.

Nové 
wedi Fundo Riolito neo
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Již nyní pohodlná instalace prvků Fundo
Riolito byla v případě Fundo Riolito neo

ještě dále zjednodušena.

+ větší flexibilita při přířezu 
(obzvláště v případě provedení 
s krátkým žlabem)

+ součástí balení je praktický 
přípravek pro vymezení polohy 
při instalaci 

+ systémové rozšíření v podobě 
spádovaných desek vhodných jak pro
Fundo Riolito, tak pro Fundo Riolito neo

+ řešení bez protispádu

Snadné 
zpracování

Na přání našich zákazníků je nové
Fundo Riolito neo nyní vybaveno žlabem
v blízkosti stěny.

+ designový akcent 
každé koupelny

+ ještě méně spár u 
velkoformátové dlažby

+ k dostání také s 
krátkým odtokovým žlábkem

+ hodnotné kryty žlabu s integro-
vaným nastavováním výšky

Nový 
design
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Četná rozměrová provedení s dlouhým i
krátkým žlabem.

+ celkem 10 různých velikostí pro
každou montážní situaci

+ různé odtoky wedi pro každou 
montážní situaci

+ rozšířený rozsah výškového nastavení
krytu žlabu wedi Fundo Riolito neo –
od 5 do 25 mm

+ ve žlabu integrované nastavování
výšky mimo jiné usnadňuje také čištění

+ ucelený systém profilů 
pro dokonalé ukončení

Mnoho
funkcí

Informativní a na zákazníka orientovaná podpora
prodeje s využitím různých kanálů!

+ moderní design balení s QR kódem s
důležitými informacemi

+ obrázkový montážní návod  se snadno 
pochopitelným vyobrazením každého 
montážního kroku

+ praktická instalační videa na 
wedi YouTube kanálu 

+ řada katalogů přizpůsobených potřebám
montážních firem i obchodníků

Přidaná hodnota: 
Podpora prodeje
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System wedi

Design!

wedi Fundo profily Samozřejmostí jsou v případě
nového Fundo Riolito neo také odpovídající ukončovací
a spádové profily.

Prvotřídní napojení na každou stranu představuje
stejně jako dříve estetický přechod od podlahového
prvku na navazující boční stěnu, sousedící podlahu či
mezi liniovým žlabem a čelní stěnou.

Funkčnost!

wedi Fundo Riolito Discreto Také známé Fundo Riolito
Discreto, mnohostranně použitelný stěnový odtok lze
snadno a bezpečně kombinovat  s novým podlahovým
prvkem Fundo Riolito neo. 

V rámci systému tak máte možnost řešení v podobě lavice,
předsazené stěny nebo police.
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Více možností!

Systémovost a úplnost. Zákazníci již více než 30 let
důvěřují prémiové kvalitě modulárních systémů od
wedi.

Ať už jde o sprchy v úrovni podlahy, konstrukční desky
na stěny i podlahy, továrně vyráběné moduly či široký
sortiment příslušenství – všechny prvky systému lze
mezi sebou vzájemně kombinovat a přitom se vždy. 

wedi Fundo Riolito neo s dlouhým nebo krátkým
žlabem. Nové Fundo Riolito neo obdržíte nejen v
různých rozměrech, ale také máte na výběr krátký
nebo dlouhý žlab. 

Obzvláště krátký žlab umožňuje ještě ve větším
rozsahu podlahový prvek individuálně přiřezat s 
ohledem na situaci a velikost prostoru.

Ať už se rozhodnete pro kterékoliv provedení, vždy
se můžete stoprocentně spolehnout na výhody sy-
stému včetně odpovídajících odtoků a ukončovacích
profilů. 

Varianty!
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Kryty žlabu jsou k dispozici ve třech provedeních: standard, exklusiv a obložitelný.

Technické údaje

Technické vlastnosti Fundo Riolito neo

Zatížitelnost invalidním vozíkem                                                                                                                                                                    50 × 50 mm 

Skleněná mozaika od minimálního rozměru                                                                                                                                                  20 × 20 mm 

Stavební výšky v závislosti na použitém odtoku:

vodorovný odtok, DN 50                                                                                                                                                                                     130 mm

svislý odtok, DN 50                                                                                                                                                                                             50 mm

vodorovný odtok, Mini Max, DN 40                                                                                                                                                                    97 mm

Pro podlahovou skladbu s tlumením kročejového hluku je třeba počítat s instalací kročejové izolace pod prvek wedi Fundo a tlumící pásky po jeho obvodu: skladba s využitím
izolace kročejového hluku wedi Nonstep Plan. Alternativně lze využít schválené polyetylénové fólie. 

Podlahové prvky wedi Fundo Riolito neo lze individuálně zkrátit, přičemž je třeba dodržet geometrii prvku.

Technické vlastnosti krytů žlabů

wedi Fundo Riolito neo kryt žlabu standard                                                                                                                                                     5 – 25 mm

wedi Fundo Riolito neo kryt žlabu exklusiv                                                                                                                                                       5 – 25 mm

wedi Fundo Riolito neo kryt žlabu obložitelný                                                                                                                                                 5 – 25 mm

Technické vlastnosti odtoků
Vodotěsně zabudovaný odtokový žlab se spodním tělem odtoku a protizápachovým uzávěrem. Kryty žlabu nastavitelné dle tloušťky dlažby.

Podlahové prvky Fundo Riolito neo jsou dodávány se žlaby následujících délek:                                                                                          300 mm / 40 mm

                                                                                                                                                                                                                      700 mm / 40 mm

                                                                                                                                                                                                                      800 mm / 40 mm

                                                                                                                                                                                                                      900 mm / 40 mm

                                                                                                                                                                                                                      1100 mm / 40 mm

Hltné výkony v závislosti na použitém odtoku:

Fundo Riolito neo odtok, vodorovný, DN 50                                                                                                                                                           0,8 l/s; 48 l/min

Fundo Riolito neo odtok, svislý, DN 50                                                                                                                                                                   1,1 l/s; 66 l/min

Fundo Riolito neo odtok, vodorovný, DN 40 Mini Max                                                                                                                                            0,5 l/s; 30 l/min

Technické vlastnosti podlahových prvků

Materiál                                                                                                                                                                                                             XPS

Dlouhodobé napětí v tlaku (50 let) ≤ 2 % stlačení EN1606                                                                                                                           0,08 N/mm2 

Pevnost v tlaku při 10 % stlačení EN 826                                                                                                                                                        0,25 N/mm2

Tepelna vodivost EN 13164                                                                                                                                                                              0,036 W/mK

Hrubá hustota EN 1602                                                                                                                                                                                    32 kg/m3

Teplotní rozmezí                                                                                                                                                                                               -50°C / +75°C

Chování při požáru EN 13501-1                                                                                                                                                                       E

Vodotěsnost měřena při tlaku                                                                                                                                                                         1,5 bar
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Čísla artiklů a provedení

wedi Fundo Riolito neo

Podlahový prvek s liniovým žlabem, čtvercový                                1200 ×  800 × 50 mm     700 mm         07-51-00/001

Podlahový prvek s liniovým žlabem, čtvercový                                1200 ×  900 × 50 mm     800 mm         07-51-00/004

Podlahový prvek s liniovým žlabem, čtvercový                                1200 × 1000 × 50 mm     900 mm         07-51-00/008

Podlahový prvek s liniovým žlabem, čtvercový                                1400 ×  900 × 50 mm     700 mm         07-51-00/033

Podlahový prvek s liniovým žlabem, čtvercový                                1600 × 1000 × 50 mm     800 mm         07-51-00/034

Podlahový prvek s liniovým žlabem, čtvercový                                1800 ×  900 × 60 mm     800 mm         07-51-00/005

Podlahový prvek s liniovým žlabem, obdélníkový                           900 ×  900 × 50 mm     800 mm         07-51-00/003

Podlahový prvek s liniovým žlabem, obdélníkový, krátký žlab       900 ×  900 × 50 mm     300 mm            07-51-00/031

Podlahový prvek s liniovým žlabem, obdélníkový                           1000 × 1000 × 50 mm     800 mm         07-51-00/032

Podlahový prvek s liniovým žlabem, obdélníkový                           1200 × 1200 × 50 mm     1100 mm            07-51-00/010

Popis                                                                                                Vnější rozměr d × š × v Délka žlabu       Obj. číslo

Fundo Riolito neo, obdélníkový             Fundo Riolito neo, obdélníkový,            Fundo Riolito neo, čtvercový

                                                              krátký žlab

wedi Fundo Riolito Discreto

wedi Fundo Riolito Discreto, Nástavec žlabu                               800 × 180 × 76 mm  700 mm           07-37-38/200

wedi Fundo Riolito Discreto, Nástavec žlabu                               900 × 180 × 76 mm  800 mm           07-37-38/201

wedi Fundo Riolito Discreto, Nástavec žlabu                               1000 × 180 × 76 mm  900 mm           07-37-38/202

Popis                                                                                                Vnější rozměr d × v × h  Délka žlabu       Obj. číslo

  • Čísla ,  a  označují vhodné kombinace s prvkem Fundo Riolito neo.
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wedi Fundo Riolito neo spádové profily

Popis                                                                                                            Výška                  Délka                 Obj. číslo

wedi Fundo Riolito neo spádový profil podlaha, provedení pravé

wedi Fundo Riolito neo spádový profil podlaha, provedení levé              8,0 mm              1200 mm            10-71-00/008

wedi Fundo Riolito neo spádový profil podlaha, provedení levé              10,0 mm              1200 mm            10-71-00/010

wedi Fundo Riolito neo spádový profil podlaha, provedení levé              12,5 mm              1200 mm            10-71-00/012

wedi Fundo Riolito neo spádový profil podlaha, provedení levé              8,0 mm              1600 mm            10-81-20/008

wedi Fundo Riolito neo spádový profil podlaha, provedení levé              10,0 mm              1600 mm            10-81-20/010

wedi Fundo Riolito neo spádový profil podlaha, provedení levé              12,5 mm              1600 mm            10-81-20/012

wedi Fundo Riolito neo spádový profil podlaha, provedení levé              8,0 mm              1800 mm            10-81-40/008

wedi Fundo Riolito neo spádový profil podlaha, provedení levé              10,0 mm              1800 mm            10-81-40/010

wedi Fundo Riolito neo spádový profil podlaha, provedení levé              12,5 mm              1800 mm            10-81-40/012

wedi Fundo Riolito neo spádový profil podlaha, provedení pravé            8,0 mm              1200 mm            10-71-10/008

wedi Fundo Riolito neo spádový profil podlaha, provedení pravé            10,0 mm              1200 mm            10-71-10/010

wedi Fundo Riolito neo spádový profil podlaha, provedení pravé            12,5 mm              1200 mm            10-71-10/012

wedi Fundo Riolito neo spádový profil podlaha, provedení pravé            8,0 mm              1600 mm            10-81-30/008

wedi Fundo Riolito neo spádový profil podlaha, provedení pravé            10,0 mm              1600 mm            10-81-30/010

wedi Fundo Riolito neo spádový profil podlaha, provedení pravé            12,5 mm              1600 mm            10-81-30/012

wedi Fundo Riolito neo spádový profil podlaha, provedení pravé            8,0 mm              1800 mm            10-81-50/008

wedi Fundo Riolito neo spádový profil podlaha, provedení pravé            10,0 mm              1800 mm            10-81-50/010

wedi Fundo Riolito neo spádový profil podlaha, provedení pravé            12,5 mm              1800 mm            10-81-50/012

wedi Fundo Riolito neo spádový profil stěna, provedení levé                   8,0 mm              1200 mm            10-72-00/008

wedi Fundo Riolito neo spádový profil stěna, provedení levé                   10,0 mm              1200 mm            10-72-00/010

wedi Fundo Riolito neo spádový profil stěna, provedení levé                   12,5 mm              1200 mm            10-72-00/012

wedi Fundo Riolito neo spádový profil stěna, provedení levé                   8,0 mm              1600 mm            10-82-20/008

wedi Fundo Riolito neo spádový profil stěna, provedení levé                   10,0 mm              1600 mm            10-82-20/010

wedi Fundo Riolito neo spádový profil stěna, provedení levé                   12,5 mm              1600 mm            10-82-20/012

wedi Fundo Riolito neo spádový profil stěna, provedení levé                   8,0 mm              1800 mm            10-82-40/008

wedi Fundo Riolito neo spádový profil stěna, provedení levé                   10,0 mm              1800 mm            10-82-40/010

wedi Fundo Riolito neo spádový profil stěna, provedení levé                   12,5 mm              1800 mm            10-82-40/012

wedi Fundo Riolito neo spádový profil stěna, provedení pravé                8,0 mm              1200 mm            10-72-10/008

wedi Fundo Riolito neo spádový profil stěna, provedení pravé                10,0 mm              1200 mm            10-72-10/010

wedi Fundo Riolito neo spádový profil stěna, provedení pravé                12,5 mm              1200 mm            10-72-10/012

wedi Fundo Riolito neo spádový profil stěna, provedení pravé                8,0 mm              1600 mm            10-82-30/008

wedi Fundo Riolito neo spádový profil stěna, provedení pravé                10,0 mm              1600 mm            10-82-30/010

wedi Fundo Riolito neo spádový profil stěna, provedení pravé                12,5 mm              1600 mm            10-82-30/012

wedi Fundo Riolito neo spádový profil stěna, provedení pravé                8,0 mm              1800 mm            10-82-50/008

wedi Fundo Riolito neo spádový profil stěna, provedení pravé                10,0 mm              1800 mm            10-82-50/010

wedi Fundo Riolito neo spádový profil stěna, provedení pravé                12,5 mm              1800 mm            10-82-50/012

wedi Fundo Riolito neo spádový profil sěna, provedení levé
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Čísla artiklů a provedení

  • Spádové profily je možno individuálně zkracovat (profil délky 1600 mm o max. 400 mm, 

všechny ostatní délky o max. 300 mm).
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Popis                                                                                                            pro žlab délky                                Obj. číslo

wedi Fundo Riolito neo kryt žlabu standard, ušlechtilá ocel                     300 mm                                         67-68-00/010

wedi Fundo Riolito neo kryt žlabu standard, ušlechtilá ocel                     700 mm                                         67-68-00/009

wedi Fundo Riolito neo kryt žlabu standard, ušlechtilá ocel                     800 mm                                         67-68-00/008

wedi Fundo Riolito neo kryt žlabu standard, ušlechtilá ocel                     900 mm                                         67-68-00/007

wedi Fundo Riolito neo kryt žlabu standard, ušlechtilá ocel                     1100 mm                                         67-68-00/006

wedi Fundo Riolito neo kryt žlabu exklusiv, ušlechtilá ocel                       300 mm                                         67-68-00/001

wedi Fundo Riolito neo kryt žlabu exklusiv, ušlechtilá ocel                       700 mm                                         67-68-00/002

wedi Fundo Riolito neo kryt žlabu exklusiv, ušlechtilá ocel                       800 mm                                         67-68-00/003

wedi Fundo Riolito neo kryt žlabu exklusiv, ušlechtilá ocel                       900 mm                                         67-68-00/004

wedi Fundo Riolito neo kryt žlabu exklusiv, ušlechtilá ocel                       1100 mm                                         67-68-00/005

wedi Fundo Riolito neo kryt žlabu obložitelný, ušlechtilá ocel                  300 mm                                         67-68-00/011

wedi Fundo Riolito neo kryt žlabu obložitelný, ušlechtilá ocel                  700 mm                                         67-68-00/012

wedi Fundo Riolito neo kryt žlabu obložitelný, ušlechtilá ocel                  800 mm                                         67-68-00/013

wedi Fundo Riolito neo kryt žlabu obložitelný, ušlechtilá ocel                  900 mm                                         67-68-00/014

wedi Fundo Riolito neo kryt žlabu obložitelný, ušlechtilá ocel                  1100 mm                                         67-68-00/015

wedi Fundo Riolito neo ukončovací profil

Popis                                                                                                            Výška Délka                   Obj. číslo

wedi Fundo Riolito neo ukončovací profil

1000 / 1200 ± 0,5 mm
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,3

wedi Fundo Riolito neo ukončovací profil                                                   21,0 mm              1000 mm             10-73-00/001

wedi Fundo Riolito neo ukončovací profil                                                   21,0 mm              1200 mm             10-81-00/001

wedi Fundo Riolito neo kryty žlabů
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wedi stavební systémy

wedi sprchy v úrovni podlahy

wedi praktické pomůcky

wedi systémová chemie

wedi designové prvky

wedi wellness projekty

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51  48282 Emsdetten  Německo
tel. č. +49 2572 156-0  č. faxu +49 2572 156-133
info@wedi.de  www.wedi.eu


