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Konstrukční deska wedi Délka x šířka x tloušťka Obalová jednotka / paleta Objednací číslo

Deska wedi 1250 x  600 x 6 mm 136 desek = 102 m2 01-00-00/006

Deska wedi 2500 x  600 x 4 mm 68 desek = 102 m2 01-02-50/004

Deska wedi 2500 x  600 x 6 mm 68 desek = 102 m2 01-02-50/006

Deska wedi 2500 x  600 x 10 mm 50 desek = 75 m2 01-00-00/010

Deska wedi 2500 x  600 x12,5 mm 50 desek = 75 m2 01-00-00/112

Deska wedi 2500 x  600 x 20 mm 50 desek = 75 m2 01-00-00/020

Deska wedi 2500 x  600 x 30 mm 36 desek = 54 m2 01-00-00/030

Deska wedi 2500 x  600 x 40 mm 36 desek = 54 m2 01-00-00/040

Deska wedi 2500 x  600 x 50 mm 24 desek = 36 m2 01-00-00/050

Deska wedi 2500 x  600 x 80 mm 20 desek = 30 m2 01-07-10/080

Deska wedi XL 2500 x  900 x12,5 mm 26 desek = 58,5 m2 01-00-00/912

Deska wedi XL 2500 x  900 x 20 mm 26 desek = 58,5 m2 01-00-00/920

Deska wedi XL 2500 x  900 x 50 mm 12 desek = 27 m2 01-00-00/950

wedi Mensolo Délky ramen Délka x tloušťka Obalová jednotka / paleta Objednací číslo

wedi Mensolo-L, rohový prvek 200 x 200 mm 2500 x 20 mm 40 kusů 07-43-00/092

wedi Mensolo-U, rohový prvek 200 x 200 x 200 mm 2600 x 20 mm 40 kusů 07-43-00/695

wedi Bathboard Délka x výška x síla Obalová jednotka / paleta Objednací číslo

wedi Bathboard, obložení van, podélný díl 1800 x  600 x 20 mm 30 kusů 07-38-20/100

wedi Bathboard, obložení van, podélný díl 2100 x  600 x 20 mm 30 kusů 07-38-20/101

wedi Bathboard, obložení van, hlavový díl 770 x  600 x 20 mm 30 kusů 07-38-20/102

wedi I-Board Šířka x výška x tloušťka Obalová jednotka / paleta Objednací číslo

wedi I-Board, obkladová deska pro předstěnovou WC instalaci, 

včetně otvorů pro přívodní a odpadní trubku, příchytek a sady šroubů 1200 x 1245 x 20 mm 30 kusů 07-39-64/220

wedi Tools Průměr Obalová jednotka / kartón Objednací číslo

wedi Tools, tlumicí podložky, pozinkované 35 mm 100 kusů 09-48-60/106

wedi Tools, tlumicí podložky, V2 A z ušlechtilé oceli 35 mm 100 kusů 09-48-60/239

wedi Tools Délka role x šířka Obalová jednotka / kartón Objednací číslo

wedi Tools, armovací páska 25 m x 125 mm 1 role 09-52-20/053

wedi Tools, armovací páska 50 m x 600 mm 1 role 09-52-10/052

wedi 610 Obsah Obalová jednotka Obalová jednotka / kartón Objednací číslo

wedi 610, lepící a těsnící hmota 310 ml 1 kartuše 20 kusů 07-69-02/002
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Váš specializovaný prodejce

Zeptejte se 
také na...

Voděodolné 
konstrukční desky
Bezpečněji, rychleji, efektivněji.

“Díky vodotěsným řešením v podobě konstrukčních desek

od wedi mohu svou koupelnu postavit či zrenovovat v

 rekordním čase. Mimoto nabízí tento materiál další

 výhody jako tepelná izolace a vodotěsnost. Tedy plus v

každém ohledu – i po ekonomické stránce!”

Pěna XPS 100%

vodotěsná

Výhody při zpracování

ušetří čas i peníze

Certifikováno: Utěsnění

jen pomocí wedi 610
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Tlumící podložky zamezují protlačení šroubů do pěnového jádra

desky. Určené především pro montáž konstrukčních desek na

spodní kostrukci. Použijte 5 – 8 kusů na m².

Tlumící podložky wedi

Prefabrikované prvky ve tvaru U od wedi určené pro

vytvoření odkládacích prostor nebo opláštění potrubí.

wedi Mensolo-U

Voděodolné konstrukční desky od wedi pro mokré prostory a vnitřní

stavbu. Určené pod keramické obklady, omítky a další povrchy.

Konstrukční desky wedi

Lepící a hydroizolační hmota vyvinutá speciálně pro wedi a určená 

k lepení a hydroizolaci spojů desek. Odolná proti vodě a vlhkosti.

wedi 610

wedi I-Board je prefabrikovaná deska určená

k opláštění předstěnových WC instalaci.

wedi I-Board

Jistota díky ucelenému systému

Klíčové výhody, 
jež splní, co slibují!
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Rozměrově zcela přesné

Ideální podklad pod keramické obklady

Ušetří až 50% montážní doby

Vysoká stabilita

Ochrana proti plísním a houbám

Tepelně izoluje

Nízká vlastní hmotnost

Více než 30 let využití v praxi

CO2 (GWP 1) zpěněný XPS

Desky wedi s nastavitelnými nožičkami pro obložení van.

Přiřezáním lze přizpůsobit různým velikostem van.

wedi Bathboard
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Prefabrikované rohové prvky od wedi určené pro vytvoření

odkládacích prostor nebo pro opláštění potrubí.

wedi Mensolo-L3
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