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Uitvoering nu al op kasteelniveau

Dun douchesysteem van wedi: 
de Fundo Plano Linea
De systemen van het Duitse bedrijf wedi zijn al jaren bekend in ons land. Er zijn veel projec-

we toekomst. Met douches die volgens luxe eisen van deze tijd probleemloos gebruikt
kunnen worden, inclusief de gadgets die daarbij horen. En zelfs als besloten wordt om
extra aanpassingen te doen met fundouches of stoom, de basis van wedi gaat voorlopig
met alle vernieuwingen mee. De tegelzetter treft bovendien een zeer vlakke en gemakkelijk bewerkbare ondergrond, waar makkelijk iets moois van gemaakt kon worden.

ten gerealiseerd om vooral badkamers van een uitgebalanceerde afdichting te voorzien.
In de opbouw was van alles mogelijk om douchebakken en bad-ombouwen zo voor te
bereiden dat de afwerking een koud kunstje werd. Goten in de vloer, tegen de wand, leidingen wegwerken, waterdicht garanderen, wedi heeft er ongeveer patent op.
Dunnetje overdoen
Sind kort echter zijn de mogelijkheden verruimd met Fundo Plano Linea,
een dun systeem van 70mm dat vooral bij inloopdouches een uitkomst
blijkt te zijn. Uiteraard denken we aan renovatie over bestaande vloeren
en wanden heen, maar ook nieuwbouw vaart wel bij deze innovatieve
oplossing. De afvoer kan hiermee heel dicht tegen de wand worden geplaatst en lange goten zijn in een handomdraai probleemloos ingebouwd.

Vijf nieuwe badkamers
Met zo’n compleet aanbod van Plano Linea groeit de interesse uit de
projectwereld. In Nederland zien we de eerste bewijzen in de uitbreiding
van Chateau hotel de Havixhorst in De Schiphorst bij Meppel. Jurriëns
Noord uit Groningen gaf de aanzet. Dat bedrijf is weliswaar overgenomen door Friso Bouwgroep, maar de naamstelling blijft gelijk. Bouwcenter Concordia in Meppel leverde alle materialen voor de vijf nieuwe
badkamers die gerealiseerd zijn.

Totaalpakket
Gekozen is voor het wedi Fundo Plano Linea douchevloerelement, inclusief een waterdicht ingebouwde draingoot en een ingebouwde afvoer.
Het werd als totaalpakket geleverd zodat de verwerkers alleen nog maar
alles in elkaar hoefden te passen. Het systeem werd compleet met wedibouwplaten aangebracht op een regelwerk, wedi 610 afdichting tussen
de naden en wedi zelfklevend weefselband op de naden.

Eitje
Zowel wanden als vloeren in hotel de Havixhorst zijn op deze wijze waterdicht en direct betegelbaar gemaakt, met als voordeel dat het hier
lichte materialen betreft en er geen afvoerputten aangebracht hoefden
te worden. In een monument als dit kasteel was dat overigens ook geen
optie. Fundo Plano maakte het verwerken tot een eitje en in korte tijd
waren de verschillende badruimten dus op en top gereed voor een nieu-
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