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Γενικοί όροι ωλήσεων, αράδοσης και ληρωµής
Συσκευασία
Τα έξοδα συσκευασίας δεν συνυολογίζονται.
Για ειδικές συσκευασίες συνυολογίζεται το ίδιο
ρόσθετο κόστος ου δηµιουργείται.

Τιµές
Σε όλες τις τι'ές δεν συ'εριλα'βάνεται το νό'ι'ο ΦΠΑ.

Πωλήσεις Ελλάδας
Τηλέφωνο: 02572 156-0
Φαξ:

02572 156-136

Κατασκευές έργων
Για ειδικές αραγγελίες αευθυνθείτε στο τµήµα κατασκευών.
Αυτό ισχύει κυρίως για συστήµατα διαχωριστικών τοιχίων,
ροόντα wedi Sanoasa, για εφαρµογές wellness καθώς και
για κατασκευές κατά αραγγελία για τις ντουζιέρες wedi
Fundo στο είεδο του εδάφους.
Τηλέφωνο: 02572 156-0
Φαξ:

02572 156-239

„Δεν είναι έξυνο να ληρώνεις ολλά, αλλά είναι ακόµα χειρότερο να ληρώνεις
ολύ λίγα.
Αν ληρώσετε ολλά, χάνετε κάοια χρήµατα και αυτό είναι όλο.
Εάν αντίθετα, ληρώσετε λίγα, µορεί να χάσετε τα άντα, αφού το αντικείµενο ου
αγοράσατε δεν είναι κατάλληλο για την ροβλεόµενη εργασία.

Ο νόµος της οικονοµίας το ααγορεύει να αοκτήσεις µε λίγα χρήµατα ένα αντικείµενο µεγάλης αξίας.
Εάν αοδεχθείτε τη χαµηλότερη ροσφορά, θα ρέει να συνυολογίσετε και τον
κίνδυνο ου αοδέχεστε. Και εάν το κάνετε αυτό, τότε θα έχετε αρκετά χρήµατα για
να ληρώσετε κάτι καλύτερο.“
JOHN RUSKIN
Άγγλος κοινωνικός µεταρρυθµιστής (1819-1900)
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Πλάκες κατασκευής wedi
Πλάκες κατασκευής Wedi
Αριθ.
αραγγελίας

Ονοµασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος x Πάχος

Μονάδα συσκευασίας
Παλέτα

01-00-00/004 Πλάκα κατασκευής

1250 x 0600 x 4 mm

136 λάκες = 102 m2

01-00-00/006 Πλάκα κατασκευής

1250 x 5600 x 6 mm

136 λάκες = 102 m2

01-07-00/010 Πλάκα κατασκευής

1250 x 5600 x 10 mm

100 λάκες = 75 m2

01-00-00/010 Πλάκα κατασκευής

2500 x 0600 x 10 mm

50 λάκες = 75 m2

01-00-00/112 Πλάκα κατασκευής

2500 x 600 x 12,5 mm

50 λάκες = 75 m2

01-00-00/012 Πλάκα κατασκευής

2500 x 0625 x 12,5 mm

50 λάκες = 78,13 m2

01-00-00/020 Πλάκα κατασκευής

2500 x 5600 x 20 mm

50 λάκες = 75 m2

01-00-00/030 Πλάκα κατασκευής

2500 x 0600 x 30 mm

36 λάκες = 54 m2

01-00-00/040 Πλάκα κατασκευής

2500 x 5600 x 40 mm

36 λάκες = 54 m2

01-00-00/050 Πλάκα κατασκευής

2500 x 0600 x 50 mm

24 λάκες = 36 m2

01-07-10/060 Πλάκα κατασκευής

2500 x 5600 x 60 mm

24 λάκες = 36 m2

01-07-10/080 Πλάκα κατασκευής

2500 x 0600 x 80 mm

20 λάκες = 30 m2

01-00-00/610 Πλάκα κατασκευής

2600 x 0600 x 10 mm

50 λάκες = 78 m2

01-00-00/620 Πλάκα κατασκευής

2600 x 5600 x 20 mm

50 λάκες = 78 m2

01-00-00/630 Πλάκα κατασκευής

2600 x 0600 x 30 mm

36 λάκες = 56,16 m2

01-00-00/640 Πλάκα κατασκευής

2600 x 5600 x 40 mm

36 λάκες = 56,16 m2

01-00-00/650 Πλάκα κατασκευής

2600 x 0600 x 50 mm

24 λάκες = 37,44 m2

Πλάκες κατασκευής wedi XL και XXL
Αριθ.
αραγγελίας

Ονοµασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος x Πάχος

Μονάδα συσκευασίας
Παλέτα

01-00-00/912 Πλάκα κατασκευής

2500 x 0900 x 12,5 mm

25 λάκες = 56,25 m2

01-00-00/920 Πλάκα κατασκευής

2500 x 5900 x 20 mm

25 λάκες = 56,25 m2

01-00-00/930 Πλάκα κατασκευής

2500 x 0900 x 30 mm

18 λάκες = 40,50 m2

01-00-00/950 Πλάκα κατασκευής

2500 x 5900 x 50 mm

12 λάκες = 27 m2

01-00-01/612 Πλάκα κατασκευής

2600 x 1200 x 12,5 mm

25 λάκες = 78 m2

01-00-01/230 Πλάκα κατασκευής

2500 x 1200 x 30 mm

18 λάκες = 54 m2

01-00-01/250 Πλάκα κατασκευής

2500 x 1200 x 50 mm

12 λάκες = 36 m2

900 mm
1200 mm

wedi ατ<ού (λάκα κατασκευής 'ε ειβράδυνση ατ'ού ου έχει τοοθετηθεί αό τον κατασκευαστή)
Αριθ.
αραγγελίας

Ονοµασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος x Πάχος

Μονάδα συσκευασίας
Παλέτα

01-07-13/112 Πλάκα κατασκευής ατµού

2500 x 600 x 12,5 mm

50 λάκες = 75 m2

01-07-13/020 Πλάκα κατασκευής ατµού

2500 x 600 x 20 mm

50 λάκες = 75 m2

01-07-13/050 Πλάκα κατασκευής ατµού

2500 x 600 x 50 mm

24 λάκες = 36 m2

Ση<είωση:
Στο άχος λάκας ατµού δεν συ'εριλα'βάνεται η είστρωση 1,5 mm.
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wedi Έυκα<τες Πλάκες
wedi Εύκα<τη λάκα κατά µήκος
Αριθ. αραγγελίας

Ονοµασία

Διαστάσεις
Μονάδα συσκευασίας
Μήκος x Πλάτος x Πάχος Χαρτοκιβώτιο

01-07-09/010

Εύκα'τη Πλάκα*

2500 x 600 x 10 mm

50 λάκες = 75 m2

01-07-09/012
01-07-09/020

Εύκα'τη Πλάκα*
Εύκα'τη Πλάκα*

2500 x 600 x 12,5 mm
2500 x 600 x 20 mm

50 λάκες = 75 m2
50 λάκες = 75 m2

01-07-09/030

Εύκα'τη Πλάκα

2500 x 600 x 30 mm

36 λάκες = 54 m2

01-07-09/130
01-07-09/040

Εύκα'τη Πλάκα, ιο στρογγυλή*
Εύκα'τη Πλάκα*

2500 x 600 x 30 mm
2500 x 600 x 40 mm

36 λάκες = 54 m2
36 λάκες = 54 m2

01-07-09/140
01-07-09/050

Εύκα'τη Πλάκα, ιο στρογγυλή*
Εύκα'τη Πλάκα*

2500 x 600 x 40 mm
2500 x 600 x 50 mm

36 λάκες = 54 m2
24 λάκες = 36 m2

01-07-09/150

Εύκα'τη Πλάκα, ιο στρογγυλή*

2500 x 600 x 50 mm

24 λάκες = 36 m2

Υολογισ<ός δια<έτρου BA Construct σε mm
BA 10

BA 12,5

BA 20

BA 30

BA 40

extra

Εξωτερ. διά'ετρος

στρογγυλή

στρογγυλή

στρογγυλή

189

232

363

BA 50

extra

extra

στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή
538

271

714

359

890

448

0,7

0,3

0,5

0,2

0,4

Αριθ<ός κύκλων ανά λάκα (διαστάσεις: 2500 x 600 mm)
δια'ήκης

1,0

0,8

0,5

0,4

wedi Εύκα<τη λάκα κατά λάτος
Αριθ. αραγγελίας

Ονοµασία

Διαστάσεις
Μονάδα συσκευασίας
Μήκος x Πλάτος x Πάχος Χαρτοκιβώτιο

01-07-08/010

Εύκα'τη Πλάκα*

2500 x 600 x 10 mm

50 λάκες = 75 m2

01-07-08/012
01-07-08/020

Εύκα'τη Πλάκα*
Εύκα'τη Πλάκα*

2500 x 600 x 12,5 mm
2500 x 600 x 20 mm

50 λάκες = 75 m2
50 λάκες = 75 m2

01-07-08/030
01-07-08/130

Εύκα'τη Πλάκα
Εύκα'τη Πλάκα, ιο στρογγυλή*

2500 x 600 x 30 mm
2500 x 600 x 30 mm

36 λάκες = 54 m2
36 λάκες = 54 m2

01-07-08/040

Εύκα'τη Πλάκα*

2500 x 600 x 40 mm

36 λάκες = 54 m2

01-07-08/140
01-07-08/050

Εύκα'τη Πλάκα, ιο στρογγυλή*
Εύκα'τη Πλάκα*

2500 x 600 x 40 mm
2500 x 600 x 50 mm

36 λάκες = 54 m2
24 λάκες = 36 m2

01-07-08/150

Εύκα'τη Πλάκα, ιο στρογγυλή*

2500 x 600 x 50 mm

24 λάκες = 36 m2

Υολογισ<ός δια<έτρου εύκαµτης λάκας σε mm
BA 10

BA 12,5

BA 20

BA 30

BA 40

extra

Εξωτερ. διά'ετρος

στρογγυλή

στρογγυλή

στρογγυλή

189

232

363

BA 50

extra

extra

στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή στρογγυλή
538

271

714

359

890

448

2,9

1,1

2,2

0,9

1,8

Αριθ<ός κύκλων ανά λάκα (διαστάσεις: 2500 x 600 mm)
κατα λάτος

4,2

3,4

2,2

1,5

Ση<είωση:
Οι εύκα'τες λάκες ου ση'ειώνονται 'ε * έχουν χρόνο αράδοσης ερ. 2 εβδο'άδες.
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Εξαρτή<ατα λακών κατασκευής wedi
Ταινίες ενίσχυσης και στεγανοοίησης
Αριθ.
αραγγελίας

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος (ρολό)

Μονάδα συσκευασίας
Χαρτοκιβώτιο

09-52-20/053

Ταινία ενίσχυσης αρ'ού

25 m x 125 mm

1 Ρολό

09-52-25/053

Ταινία ενίσχυσης αρ'ού, αυτοκόλλητη

25 m x 125 mm

1 Ρολό

09-52-10/052

Ταινία ενίσχυσης αρ'ού

50 m x 600 mm

1 Ρολό

09-52-15/052

Ταινία ενίσχυσης αρ'ού, αυτοκόλλητη

50 m x 600 mm

1 Ρολό

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος (ρολό)

Μονάδα συσκευασίας
Χαρτοκιβώτιο

09-51-10/352

Ταινία στεγανοοίησης 'ε εένδυση fleece

50 m x 120 mm

1 Ρολό

09-51-10/311

Ταινία στεγανοοίησης 'ε εένδυση fleece

10 m x 120 mm

1 Ρολό

09-51-00/352

Ταινία στεγανοοίησης 'ε εένδυση fleece

50 m x 100 mm

1 Ρολό

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος

Μονάδα συσκευασίας
Χαρτοκιβώτιο

Αριθ.
αραγγελίας

Αριθ.
αραγγελίας
09-51-30/001

Γωνίες στεγανοοίησης 'ε εένδυση

09-51-35/001

Γωνίες στεγανοοίησης 'ε εένδυση

fleece, εσωτερικές
fleece, εξωτερικές

1)

Αριθ.
αραγγελίας

120 x 120 mm

25 τε'άχια

115 x 115 mm

25 τε'άχια

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος

Μονάδα συσκευασίας
Χαρτοκιβώτιο

09-51-20/010

Τσιούχες 'ε τρύα

100 x 100 mm

25 τε'άχια

09-51-20/040

Τσι'ούχες

400 x 400 mm

10 τε'άχια

2)

1) Τσι'ούχες 'ε τρύα τις οοίες χρησι'οοιού'ε για την στεγανωοίηση των αροχών
2) Τσι'ούχες χωρίς τρύα τις οοίες χρησι'οοιού'ε για την στεγανωοίηση εύκα'των και ολύλοκων κατασκευών
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Βοηθητικά εξαρτή<ατα συναρ<ολόγησης
Αριθ.
αραγγελίας
09-53-00/191

Αριθ.
αραγγελίας
09-53-00/192

Αριθ.
αραγγελίας
09-53-00/193

Αριθ.
αραγγελίας
09-50-00/020

Αριθ.
αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας
Χαρτοκιβώτιο

Γωνία σύνδεσης

100 τε'άχια

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας
Χαρτοκιβώτιο

Εξάρτη'α σύνδεσης

100 τε'άχια

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας
Χαρτοκιβώτιο

Εξάρτη'α σύνδεσης

100 τε'άχια

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο

Αγκιστρα στήριξης

20 mm

100 τε'άχια

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο

09-49-20/104

Μεταλλικό καρφί, γαλβανισ'ένο

50 mm

09-49-20/108

Μεταλλικό καρφί, γαλβανισ'ένο

80 mm

100 τε'άχια

09-49-20/111

Μεταλλικό καρφί, γαλβανισ'ένο

110 mm

100 τε'άχια

09-49-20/114

Μεταλλικό καρφί, γαλβανισ'ένο

140 mm

100 τε'άχια

09-49-20/122

Μεταλλικό καρφί, γαλβανισ'ένο

200 mm

100 τε'άχια

09-49-40/108

Ανοξείδωτο καρφί V2A

80 mm

100 τε'άχια

09-49-40/111

Ανοξείδωτο καρφί V2A

110 mm

100 τε'άχια

09-49-40/114

Ανοξείδωτο καρφί V2A

140 mm

100 τε'άχια

Αριθ.
αραγγελίας

100 τε'άχια

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο

09-48-60/106

Δίσκος στήριξης, γαλβανισ'ένος

100 τε'άχια

09-48-60/238

Δίσκος στήριξης V2A

100 τε'άχια

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

Κόλλα και <ονωτικό υλικό wedi
Αριθ.
αραγγελίας
07-69-02/000

Κόλλα και 'ονωτικό υλικό

20 τε'άχια
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Πλάκα δια<όρφωσης δαέδου
Αριθ.
αραγγελίας

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος

Μονάδα συσκευασίας/
Παλέτα

01-13-00/010

BA Balco άχος 10 mm

1200 x 800 mm

75 λάκες = 72 m2

01-13-00/020

BA Balco άχος 20 mm

1200 x 800 mm

50 λάκες = 48 m2

01-13-00/050

BA Balco άχος 50 mm

1200 x 800 mm

24 λάκες = 23,04 m2

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος

Μονάδα συσκευασίας/
Παλέτα

01-13-00/058

BA Balco GP 20/38 mm, δια'ήκης

1200 x 800 mm

24 λάκες = 23,04 m2

01-13-00/059

BA Balco GP 38/50 mm, εγκάρσια

1200 x 800 mm

24 λάκες = 23,04 m2

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος

Μονάδα συσκευασίας/
Παλέτα

BA Balco Trepp (γωνία σκαλοατιού)

200/400 x 1200 x 20 mm

20 λάκες

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο

01-13-10/055

BA Balco Αορροή DN 50 mm

400 x 400 mm

1 λάκα

01-13-10/056

BA Balco Αορροή DN 70 mm

400 x 400 mm

1 λάκα

Εικλινής Πλάκα wedi BA Balco δαέδου
Αριθ.
αραγγελίας

00

800

20

38

50

800

12

1200

wedi BA Balco Σκαλοάτι
Αριθ.
αραγγελίας
07-43-11/394

wedi BA Balco Αορροή
Αριθ.
αραγγελίας

wedi BA Balco Στεγανωτικό
Αριθ.
αραγγελίας
09-54-00/000

Μονάδα συσκευασίας/

Ονο'ασία
BA Balco στεγανωτικό

1 Σετ ενός εξαρτήµατος
2

Το σετ στεγανοοίησης wedi BA Balco εαρκεί για ερ. 6 m .
Περιεχό'ενο: 5 kg κονία'α, 1,5 l υγρό συστατικό, 20 (2 x 10 m) ταινία στεγανοοίησης.
Για το σύστηµα wedi Balco έχουµε σχεδιάσει τα ανοξείδωτα ροφίλ wedi PRO Balco (τιµοκατάλογος στη σελίδα 43)

wedi Balco Combit Ειδικό αστάρι
Αριθ.
αραγγελίας
09-54-02/000

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο

wedi Balco Combit Ειδικό αστάρι για διαδρό'ους ασφαλτικού υλικού

Δοχείο 1 kg

Περιεχόµενο: Συσκευασία 1 kg (1 kg υγρό υλικό, 10 g + 15 g κονία'α σκλήρυνσης)
Ση<είωση:
Κατανάλωση: Περ. 1 kg για 6 m2 διαδρό'ου ασφαλτικού υλικού
wedi Balco MBM- Μέτρια τσι<εντοκονία
Αριθ.
αραγγελίας
09-54-03/000

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο

Balco MBM- Μέτρια τσι'εντοκονία, ταχείας ήξεως

Σάκος 25 kg

Περιεχό'ενο: Σάκος 25 kg αό σκληρό χαρτί 'ε εένδυση ολυαιθυλενίου
Ση<είωση:
Κατανάλωση σε χρήση ως 'έτρια τσι'εντοκονία Περ. 17 kg/m2 σε άχος είστρωσης 15 mm.
Δυνατότητα άχους είστρωσης 5-20 mm.

®
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Ειστρώσεις λακών κατασκευής wedi
Γωνιακά στοιχεία δια<όρφωσης wedi
Αριθ.
αραγγελίας
07-43-00/091

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Παλέτα

Γωνιακό στοιχείο δια'όρφωσης

2500 x 20 mm

60 τε'άχια

2500 x 20 mm

40 τε'άχια

2500 x 20 mm

40 τε'άχια

2500 x 20 mm

40 τε'άχια

2600 x 20 mm

60 τε'άχια

2600 x 20 mm

40 τε'άχια

2600 x 20 mm

40 τε'άχια

2600 x 20 mm

40 τε'άχια

Διαστάσεις
Μήκος x Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Παλέτα

Μήκος σκέλους, 150 x 150 mm
07-43-00/092

Γωνιακό στοιχείο δια'όρφωσης
Μήκος σκέλους, 200 x 200 mm

07-43-00/093

Γωνιακό στοιχείο δια'όρφωσης
Μήκος σκέλους, 300 x 300 mm

07-43-00/094

Γωνιακό στοιχείο δια'όρφωσης
Μήκος σκέλους, 200 x 400 mm

07-43-00/691

Γωνιακό στοιχείο δια'όρφωσης
Μήκος σκέλους, 150 x 150 mm

07-43-00/692

Γωνιακό στοιχείο δια'όρφωσης
Μήκος σκέλους, 200 x 200 mm

07-43-00/693

Γωνιακό στοιχείο δια'όρφωσης
Μήκος σκέλους, 300 x 300 mm

07-43-00/694

Γωνιακό στοιχείο δια'όρφωσης
Μήκος σκέλους, 200 x 400 mm

Γωνιακό Στοιχείο δια<όρφωσης wedi σε Σχή<α Π
Αριθ.
αραγγελίας

Ονο'ασία

07-43-00/695

Γωνιακό στοιχείο δια'όρφωσης
σε σχή<α Π 200 x 200 x 200 mm
Γωνιακό στοιχείο δια'όρφωσης

2600 x 20 mm

40 τε'άχια

07-43-00/696

σε σχή<α Π 150 x 300 x 150 mm

2600 x 20 mm

30 τε'άχια

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος x Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Παλέτα

Κατασκευαστικά στοιχεία <ανιέρας wedi
Αριθ.
αραγγελίας

Ονο'ασία

07-38-20/180

Διά'ηκες τε'άχιο

1800 x 600 x 30 mm

30 τε'άχια

07-38-20/076
07-38-20/241

Τε'άχιο κεφαλής
Διά'ηκες τε'άχιο

0760 x 600 x 30 mm
2100 x 600 x 30 mm

30 τε'άχια
30 τε'άχια

07-38-30/019
07-38-30/028

Διά'ηκες τε'άχιο/ντους
Διά'ηκες τε'άχιο/ντους

0900 x 200 x 30 mm

30 τε'άχια

0900 x 300 x 30 mm

30 τε'άχια

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος x Ύψος

Μονάδα συσκευασίας/
Παλέτα

wedi Bathbox Mανιέρας
Αριθ.
αραγγελίας
07-38-21/020

Bathbox Flex µανιέρας

'εγ. 1770 x 770 x 600 mm

10 τε'άχια

07-38-21/010

Bathbox Classic µανιέρας

'εγ. 1670 x 720 x 600 mm

10 τε'άχια

Ση<είωση:
- Bathbox Flex: κατάλληλο για 'ανιέρες 'ήκους 1500 έως 1800 mm και λάτους 650 έως 800 mm.
- Bathbox Classic: κατάλληλο για 'ανιέρες κανονικών διαστάσεων (1700 x 750 x 600 mm)
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wedibloc- Σύνθετη κατασκευή για εένδυση σωληνώσεων
Αριθ.
αραγγελίας
04-15-00/000

Ονο'ασία
wedibloc

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος x Ύψος

Μονάδα συσκευασίας/
Παλέτα

2600 x 600 x 300 mm

6 τε'άχια

2600

Εξαρτή<ατα wedibloc - Θυρίδα
Αριθ.
αραγγελίας

®
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Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος

Μονάδα συσκευασίας

04-15-10/038

Θυρίδα ελέγχου λευκή

300 x 300 mm

1 τε'άχιο

04-15-10/039

Θυρίδα ελέγχου λευκή

400 x 400 mm

1 τε'άχιο

04-15-10/037

Θυρίδα ελέγχου λευκή

500 x 500 mm

1 τε'άχιο

wedi Fundo Τετράγωνο
Η wedi ροσφέρει ντους στο είεδο του δαέδου κανονικά µόνο µε τις ειθυµητές αορροές. Παρακαλώ ειλέξτε µαζί µε το σχήµα
του στοιχείου δαέδου και τον τύο της αορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά wedi Fundo αραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αορροής. Στην αραγγελία είεδης αορροής wedi Fundo Mini Max η σχάρα της αορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής εριγραφή των
τεσσάρων τύων αορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί αρουσιάζεται και ολόκληρο το λαίσιο
αράδοσης.
wedi Fundo τετράγωνο 90 x 90 cm / αορροή στο κέντρο (κωδ. αρ. σετ 07-37-5/170)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας/
Παλέτα

07-37-35/170 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

10 τε'άχια

07-37-35/170 µε 07-37-90/000

οριζόντιο, DN 50

10 τε'άχια

07-37-35/170 µε 07-37-89/000

κάθετη, DN 50

10 τε'άχια

07-37-35/170 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

10 τε'άχια

edi Fundo τετράγωνο 100 x 100 cm / αορροή στο κέντρο (κωδ. αρ. σετ 07-37-15/131)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας/
Παλέτα

07-37-35/131 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

10 τε'άχια

07-37-35/131 µε 07-37-90/000

οριζόντιο, DN 50

10 τε'άχια

07-37-35/131 µε 07-37-89/000

κάθετη, DN 50

10 τε'άχια

07-37-35/131 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

10 τε'άχια

edi Fundo τετράγωνο 120 x 120 cm / αορροή στο κέντρο (κωδ. αρ. σετ 07-37-15/171)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας/
Παλέτα

07-37-35/171 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

10 τε'άχια

07-37-35/171 µε 07-37-90/000

οριζόντιο, DN 50

10 τε'άχια

07-37-35/171 µε 07-37-89/000

κάθετη, DN 50

10 τε'άχια

07-37-35/171 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

10 τε'άχια

edi Fundo τετράγωνο 150 x 150 cm / αορροή στο κέντρο (κωδ. αρ. σετ 07-37-15/175)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας/

07-37-35/175 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

10 τε'άχια

07-37-35/175 µε 07-37-90/000

οριζόντιο, DN 50

10 τε'άχια

07-37-35/175 µε 07-37-89/000

κάθετη, DN 50

10 τε'άχια

07-37-35/175 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

10 τε'άχια
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Η wedi ροσφέρει ντους στο είεδο του δαέδου κανονικά µόνο µε τις ειθυµητές αορροές. Παρακαλώ ειλέξτε µαζί µε το σχήµα
του στοιχείου δαέδου και τον τύο της αορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά wedi Fundo αραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αορροής. Στην αραγγελία είεδης αορροής wedi Fundo Mini Max η σχάρα της αορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής εριγραφή των
τεσσάρων τύων αορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί αρουσιάζεται και ολόκληρο το λαίσιο
αράδοσης.
260

wedi Fundo τετράγωνο 90 x 90 cm / αοκεντρωµένη αορροή (κωδ. αρ. σετ 07-37-62/170)

260

Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

07-37-36/170 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

07-37-36/170 µε 07-37-90/000

οριζόντιο, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-36/170 µε 07-37-89/000

κάθετη, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-36/170 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

wedi Fundo τετράγωνο 100 x 100 cm / αοκεντρωµένη αορροή (κωδ. αρ. σετ 07-37-15/531)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

07-37-35/531 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

07-37-35/531 µε 07-37-90/000

οριζόντιο, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-35/531 µε 07-37-89/000

κάθετη, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-35/531 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

wedi Fundo τετράγωνο 120 x 120 cm / αοκεντρωµένη αορροή (κωδ. αρ. σετ 07-37-62/171)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

07-37-36/171 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

07-37-36/171 µε 07-37-90/000

οριζόντιο, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-36/171 µε 07-37-89/000

κάθετη, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-36/171 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

wedi Fundo τετράγωνο 150 x 150 cm / αοκεντρωµένη αορροή (κωδ. αρ. σετ 07-37-15/575)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

07-37-36/175 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

07-37-36/175 µε 07-37-90/000

οριζόντιο, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-36/175 µε 07-37-89/000

κάθετη, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-36/175 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

wedi Fundo τεταρτηµόριο 90 x 90 cm (κωδ. αρ. σετ 07-37-15/576)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

07-37-35/576 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

07-37-35/576 µε 07-37-90/000

οριζόντιο, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-35/576 µε 07-37-89/000

κάθετη, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-35/576 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

wedi Fundo τεταρτηµόριο 100 x 100 cm (κωδ. αρ. σετ 07-37-58/000)
Αριθ. αραγγελίας
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Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

07-37-36/576 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

07-37-36/576 µε 07-37-90/000

οριζόντιο, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-36/576 µε 07-37-89/000

κάθετη, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-36/576 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

wedi Fundo ορθογώνιο / τεταρτηµόριο
Η wedi ροσφέρει ντους στο είεδο του δαέδου κανονικά µόνο µε τις ειθυµητές αορροές. Παρακαλώ ειλέξτε µαζί µε το σχήµα
του στοιχείου δαέδου και τον τύο της αορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά wedi Fundo αραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αορροής. Στην αραγγελία είεδης αορροής wedi Fundo Mini Max η σχάρα της αορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής εριγραφή των
τεσσάρων τύων αορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί αρουσιάζεται και ολόκληρο το λαίσιο
αράδοσης.
Αοστράγγιση γραµµής µε υδρορροή
Αριθ.
αραγγελίας

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος x Ύψος

Μονάδα
συσκευασίας

07-37-28/001

Riolita, κάλυµµα υδρορροής Standard

1200 x 940 x 130 mm

1 τε'άχιο

07-37-28/002

Riolita, κάλυµµα υδρορροής µε δυνατότητα
εένδυσης µε λακίδια

1200 x 940 x 130 mm

1 τε'άχιο

07-37-28/003

Σκέαστρο υδροροής

1200 x 940 x 130 mm

1 τε'άχιο

wedi Fundo ορθογώνιο 120 x 90 cm (κωδ. αρ. σετ 07-37-16/174)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

07-37-35/174 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

07-37-35/174 µε 07-37-90/000

οριζόντια, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-35/174 µε 07-37-89/000

κάθετη, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-35/174 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

wedi Fundo ορθογώνιο σε διαστάσεις µανιέρας 180 x 90 cm, αορροή στο κέντρο (κωδ. αρ. σετ 07-37-15/580)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

07-37-35/580 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

07-37-35/580 µε 07-37-90/000

οριζόντιο, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-35/580 µε 07-37-89/000
07-37-35/580 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 50
κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο
1 τε'άχιο

wedi Fundo ορθογώνιο σε διαστάσεις µανιέρας 180 x 90 cm, αοκεντρωµένη αορροή (κωδ. αρ. σετ 07-37-15/180)
450

Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

350

07-37-35/180 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

07-37-35/180 µε 07-37-90/000

οριζόντιο, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-35/180 µε 07-37-89/000
07-37-35/180 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 50
κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο
1 τε'άχιο
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Μήκος x Πλάτος

έως 800 mm

έως 900 mm

έως 1000 mm

έως 1100 mm

έως 1200 mm

έως 1300 mm

έως 1400 mm έως 1500 mm

Οµάδα
τιµής

Κατασκευές wedi Fundo κατά αραγγελία
έως 800 mm

F

έως 900 mm

F

έως 1000 mm

F

έως 1100 mm

F

έως 1200 mm

F

έως 1300 mm

F

έως 1400 mm

F

έως 1500 mm

F

έως 1600 mm

F

έως 1700 mm

F

έως 1800 mm

F

έως 1900 mm

F

έως 2000 mm

F

έως 2100 mm

F

έως 2200 mm

F

έως 2300 mm

F

έως 2400 mm

F

έως 2500 mm

F

€*

Οι τι'ές αυτές δεν ισχύουν για τα 'οντέλα ου αναφέρονται στη σελίδα 13 'ε τυοοιη'ένη θέση αορροής.

• Οι τι'ές αναφέρονται ανά τε'άχιο για 'ε'ονω'ένες αραγγελίες.
Σε 'εγαλύτερες οσότητες αραγγελίας 'ειώνεται ανάλογα η τι'ή τε'αχίου.
Ειδικές κατασκευές κοστολογούνται 'ε το α'έσως υψηλότερο τι'ολόγιο
Παράδειγ'α: Προσαρ'οσ'ένες διαστάσεις Fundo,

Μήκος x Πλάτος 1715 x 1241 mm

αντιστοιχεί στις διαστάσεις του ίνακα, Μήκος x Πλάτος 1800 x 1300 mm

=

τι'ή 818,14 €/τε'άχιο

• Η θέση της αορροής 'ορεί να ειλεχθεί ελεύθερα 'ε ακρίβεια χιλιοστού
• Στην τι'ή των στοιχείων δαέδου wedi Fundo εριλα'βάνεται άντοτε 'ία αορροή 'ε ανοξείδωτη σχάρα και λαστικό λαίσιο διαστάσεων 120 x 120 mm.
• Ισχύει για ειδικά Fundo 'ε τετράγωνη ή ορθογώνια διατο'ή (ευθύγρα''η ακ'ή)
• Ο χρόνος αράδοσης για αραγγελίες ειδικών διαστάσεων Fundo ανέρχεται σε ερ. 4 εβδο'άδες.

Ση<είωση:
Τεχνικές υοδείξεις wedi Fundo βλέε σελίδα 26.
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wedi Fundo κοχλιωτό
Η wedi ροσφέρει ντους στο είεδο του δαέδου κανονικά µόνο µε τις ειθυµητές αορροές. Παρακαλώ ειλέξτε µαζί µε το σχήµα
του στοιχείου δαέδου και τον τύο της αορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά wedi Fundo αραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αορροής. Στην αραγγελία είεδης αορροής wedi Fundo Mini Max η σχάρα της αορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής εριγραφή των
τεσσάρων τύων αορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί αρουσιάζεται και ολόκληρο το λαίσιο
αράδοσης.
wedi Fundo κοχλιωτό συµερ. διαχωριστικός τοίχος ντους, ύψος 2050 mm (κωδ. αρ. σετ 07-37-50/000)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

* 07-37-50/000 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

* 07-37-50/000 µε 07-37-73/000

οριζόντιο στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

* 07-37-50/000 µε 07-37-72/000

κάθετη στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

* 07-37-50/000 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

*Στοιχείο αράδοσης Fundo κοχλιωτό:

1 Fundo κοχλιωτό, στοιχείο εέκτασης, 1 στοιχείο δαέδου, 8 στοιχεία διαχωριστικών τοίχων,
7 ράγες 'ε εγκοή, Ταινία ενίσχυσης wedi, αυτοκόλλητη 2 x 25 m, 4 τε'άχια κόλλας και
'ονωτικού υλικού wedi

Εικόνα: Είσοδος δεξιά
Πάχος στοιχείου δαέδου: 50 mm

wedi Fundo κοχλιωτό συµερ. διαχωριστικός τοίχος ντους, ύψος 2550 mm (κωδ. αρ. σετ 07-37-50/250)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

* 07-37-50/250 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

* 07-37-50/250 µε 07-37-73/000

οριζόντιο στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

* 07-37-50/250 µε 07-37-72/000

κάθετη στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

* 07-37-50/250 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

*Στοιχείο αράδοσης Fundo στρογγυλό:

1 Fundo στρογγυλό, στοιχείο εέκτασης

wedi Fundo κοχλιωτό, στοιχείο δαέδου αριστερά (κωδ. αρ. σετ 07-37-54/065)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

07-37-36/065 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

07-37-36/065 µε 07-37-73/000

οριζόντιο στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-36/065 µε 07-37-72/000

κάθετη στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-36/065 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

wedi Fundo κοχλιωτό, στοιχείο δαέδου δεξιά (κωδ. αρ. σετ 07-37-54/066)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

07-37-36/066 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

07-37-36/066 µε 07-37-73/000

οριζόντιο στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-36/066 µε 07-37-72/000

κάθετη στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-36/066 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

Διαχωριστικοί τοίχοι ντους wedi Fundo κοχλιωτό
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

04-17-08/000

Fundo κοχλιωτό, 'όνο διαχωριστικός τοίχος

04-17-08/050

Fundo κοχλιωτό, 'όνο στοιχείο εέκτασης

ντους ύψος 2015 mm
ύψος 500 mm

Μονάδα συσκευασίας

1 τε'άχιο
1 τε'άχιο
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wedi Fundo στρογγυλό
Η wedi ροσφέρει ντους στο είεδο του δαέδου κανονικά µόνο µε τις ειθυµητές αορροές. Παρακαλώ ειλέξτε µαζί µε το σχήµα
του στοιχείου δαέδου και τον τύο της αορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά wedi Fundo αραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αορροής. Στην αραγγελία είεδης αορροής wedi Fundo Mini Max η σχάρα της αορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής εριγραφή των
τεσσάρων τύων αορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί αρουσιάζεται και ολόκληρο το λαίσιο
αράδοσης.
wedi Fundo στρογγυλό συµερ. διαχωριστικός τοίχος ντους, ύψος 2040 mm (κωδ. αρ. σετ 07-37-63/000)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

* 07-37-63/000 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

* 07-37-63/000 µε 07-37-73/000

οριζόντιο στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

* 07-37-63/000 µε 07-37-72/000

κάθετη στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

* 07-37-63/000 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

*Στοιχείο αράδοσης Fundo κοχλιωτό:

1 στοιχείο δαέδου, 8 στοιχεία διαχωριστικών τοίχων, 7 ράγες 'ε εγκοή, Ταινία ενίσχυσης wedi,
αυτοκόλλητη 2 x 25 m, 4 τε'άχια κόλλας και 'ονωτικού υλικού wedi

Εσωτερική διά'ετρος 1000 mm
Εξωτερική διά'ετρος 1140 mm

wedi Fundo στρογγυλό συµερ. διαχωριστικός τοίχος ντους, ύψος 2540 mm (κωδ. αρ. σετ 07-37-63/250)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

* 07-37-63/250 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

* 07-37-63/250 µε 07-37-73/000

οριζόντιο στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

* 07-37-63/250 µε 07-37-72/000

κάθετη στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

* 07-37-63/250 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

Πάχος στοιχείου δαέδου: 40 mm

Εξωτερική ακ'ή
στοιχείου δαέδου:
Διαχωριστικό
τοιχίο ντους

*Στοιχείο αράδοσης Fundo στρογγυλό:

1 Fundo στρογγυλό, στοιχείο εέκτασης

wedi Fundo στρογγυλό, µόνο στοιχείο δαέδου (κωδ. αρ. σετ 07-37-17/000)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

07-37-36/575 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

07-37-36/575 µε 07-37-73/000

οριζόντιο στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-36/575 µε 07-37-72/000

κάθετη στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-36/575 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

Διαχωριστικοί τοίχοι ντους wedi Fundo στρογγυλό
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

04-17-09/000

Fundo στρογγυλό, 'όνο διαχωριστικός τοίχος

04-17-09/050

Fundo στρογγυλό, 'όνο στοιχείο εέκτασης

ντους ύψος 2015 mm
ύψος 500 mm

®
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Μονάδα συσκευασίας

1 τε'άχιο
1 τε'άχιο

wedi Fundo εντάγωνο
Η wedi ροσφέρει ντους στο είεδο του δαέδου κανονικά µόνο µε τις ειθυµητές αορροές. Παρακαλώ ειλέξτε µαζί µε το σχήµα
του στοιχείου δαέδου και τον τύο της αορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά wedi Fundo αραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αορροής. Στην αραγγελία είεδης αορροής wedi Fundo Mini Max η σχάρα της αορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής εριγραφή των
τεσσάρων τύων αορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί αρουσιάζεται και ολόκληρο το λαίσιο
αράδοσης.
wedi Fundo εντάγωνο συµερ. διαχωριστικός τοίχος ντους, ύψος 2150 mm (κωδ. αρ. σετ 07-37-56/000)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

* 07-37-56/000 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

* 07-37-56/000 µε 07-37-90/000

οριζόντιο, DN 50

1 τε'άχιο

* 07-37-56/000 µε 07-37-89/000

κάθετη, DN 50

1 τε'άχιο

* 07-37-56/000 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

*Στοιχείο αράδοσης Fundo εντάγωνο:

1 στοιχείο δαέδου, 2 στοιχεία διαχωριστικών τοίχων, Υλικά τοοθέτησης (καρφιά, βίδες, ροδέλες),
Ταινία ενίσχυσης wedi, αυτοκόλλητη 10 m, Μονωτική ταινία wedi 10 m, 4 τε'άχια ροφίλ Π (κοντό),
2 τε'άχια ροφίλ Π ('ακρύ)

Πάχος στοιχείου δαέδου: 40 mm

wedi Fundo εντάγωνο, µόνο στοιχείο δαέδου (κωδ. αρ. σετ 07-37-57/000)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

07-37-36/572 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

07-37-36/572 µε 07-37-90/000

οριζόντιο, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-36/572 µε 07-37-89/000

κάθετη, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-36/572 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

Διαχωριστικός τοίχος ντους wedi Fundo εντάγωνο
Αριθ. αραγγελίας
04-17-10/000

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

Fundo εντάγωνο, 'όνο διαχωριστικός
τοίχος ντους ύψος 2150 mm

1 τε'άχιο
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wedi Fundo κοχλιωτό VBK
Η wedi ροσφέρει ντους στο είεδο του δαέδου κανονικά µόνο µε τις ειθυµητές αορροές. Παρακαλώ ειλέξτε µαζί µε το σχήµα
του στοιχείου δαέδου και τον τύο της αορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά wedi Fundo αραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αορροής. Στην αραγγελία είεδης αορροής wedi Fundo Mini Max η σχάρα της αορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής εριγραφή των
τεσσάρων τύων αορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί αρουσιάζεται και ολόκληρο το λαίσιο
αράδοσης.
wedi Fundo κοχλιωτό VBK συµερ. Διαχωριστικός τοίχος, ύψος 2050 mm (κωδ. αρ. σετ 07-37-50/100)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

* 07-37-50/100 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

* 07-37-50/100 µε 07-37-73/000

οριζόντιο στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

* 07-37-50/100 µε 07-37-72/000

κάθετη στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

* 07-37-50/100 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

wedi Fundo κοχλιωτή VBK ροέκταση ύψους 500 mm
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

Εικόνα: Είσοδος δεξιά
Πάχος στοιχείου δαέδου: 50 mm

04-17-08/051

wedi Fundo κοχλιωτό VBK στοιχείο
εέκτασης, ύψος 500 mm

1 τε'άχιο

Στοιχείο Ε

Πλάκα ενίσχυσης για υλικά
τοοθέτησης στο χώρο εγκατάστασης

Πλάκα ειθεώρησης

Στοιχείο B

Πλάκα ενίσχυσης για Τοοθέτηση ράγας ντους

Στοιχείο G
Στοιχείο D

Στοιχείο C

Στοιχείο C
Στοιχείο C

*Αντικεί'ενο αράδοσης: Fundo VBK κοχλιωτό:
1 στοιχείο δαέδου (στοιχείο δαέδου αριστερά ή δεξιά)

4 διαχωριστικοί τοίχοι, στοιχείο C

1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο E

8 ράγες 'ε εγκοή

('ε ενίσχυση για τα υλικά τοοθέτησης και την κεφαλή ντους)
1 1 Πλάκα ειθεώρησης (ΒΑ 40)
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1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο Β

1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο G

Ταινία ενίσχυσης, αυτοκόλλητη 2 x 25 m
5 Κόλλες και 'ονωτικό υλικό wedi

Στοιχείο C

wedi Fundo στρογγυλό VBK
Η wedi ροσφέρει ντους στο είεδο του δαέδου κανονικά µόνο µε τις ειθυµητές αορροές. Παρακαλώ ειλέξτε µαζί µε το σχήµα
του στοιχείου δαέδου και τον τύο της αορροής. Τα στρογγυλά και κοχλιωτά wedi Fundo αραδίδονται µε στρογγυλή σχάρα αορροής. Στην αραγγελία είεδης αορροής wedi Fundo Mini Max η σχάρα της αορροής είναι ορθογώνια. Μία ακριβής εριγραφή των
τεσσάρων τύων αορροών θα βρείτε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στη σελίδα 20. Εκεί αρουσιάζεται και ολόκληρο το λαίσιο
αράδοσης.
wedi Fundo στρογγυλό VBK συµερ. Διαχωριστικός τοίχος, ύψος 2040 mm (κωδ. αρ. σετ 07-37-63/100)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

* 07-37-63/100 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

* 07-37-63/100 µε 07-37-73/000

οριζόντιο στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

* 07-37-63/100 µε 07-37-72/000

κάθετη στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

* 07-37-63/100 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

wedi Fundo στρογγυλό VBK ροέκταση ύψους 500 mm
Αριθ. αραγγελίας
04-17-09/051

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

wedi Fundo στρογγυλό VBK στοιχείο
εέκτασης, ύψος 500 mm

Πάχος στοιχείου δαέδου: 40 mm

1 τε'άχιο

Στοιχείο Ε
Στοιχείο F

Πλάκα ενίσχυσης για υλικά
τοοθέτησης στο χώρο
εγκατάστασης

Πλάκα ειθεώρησης

Πλάκα ενίσχυσης για
Τοοθέτηση ράγας ντους

Στοιχείο B

Στοιχείο G

Στοιχείο A

Στοιχείο A

*Αντικεί'ενο αράδοσης: Fundo VBK Στρογγυλό:
1 στοιχείο δαέδου

1 Πλάκα ειθεώρησης (ΒΑ 40)

1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο G

1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο Β

1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο F

2 στοιχεία διαχωριστικού τοίχου, στοιχείο A

('ε ενίσχυση για την τοοθέτηση 'άρας ντους)
1 διαχωριστικός τοίχος, στοιχείο E
('ε ενίσχυση για τα υλικά τοοθέτησης και την κεφαλή ντους)

5 ράγες 'ε εγκοή
Ταινία ενίσχυσης, αυτοκόλλητη 2 x 25 m
4 Κόλλα και 'ονωτικό υλικό wedi

®
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wedi Fundo
Αντικεί<ενο αράδοσης wedi Fundo:

2

1
5
4

3

6

9
10

7

8

Προσαρµογή στην
τσιµεντοκονία

Οριζόντια αορροή
"Mini Max"

Προσαρµογή στην
τσιµεντοκονία

Αορροή οριζόντια
DN 50

Προσαρµογή στην
τσιµεντοκονία

Αορροή κάθετη
DN 50

Προσαρµογή στην
τσιµεντοκονία

Αορροή κάθετη
DN 70
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1

Στοιχείο δαέδου wedi Fundo

2

Περίβληµα αορροής, οριζόντιο. κάθετο ή είεδο

3

Τσι'ούχα

4

Βιδωτή βαλβίδα κεφαλής ντους

5

Μονωτικό ένθετο

6

Κάλυ''α ροστασίας

7

Ένθετο κεφαλής ντους

8

Οσ'οαγίδα

9

Τε'άχιο ροέκτασης

10

'ε λαστικό λαίσιο,

11

ανοξείδωτη σχάρα

2

11

320

wedi Fundo Phanos
Άνοιγµα ειθεώρησης

Σύνδεση
Κεφαλή ντους

Αριθ.
αραγγελίας
07-44-10/000

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος

Μονάδα συσκευασίας/
Παλέτα

Fundo Phanos

βλέε εικόνα

1 τε'άχιο

2500

Συνδέσεις για λανά
ντους

500

Ματαρία Ντους
κεφαλής και χειρός
I-Box
Βαλβίδα ρύθ'ισης
για το λανό ντους

900

Σύνδεση για το
ντους χειρός

Ση<είωση:
Στην τι'ή για το wedi Fundo Phanos εριλα'βάνονται οι σωληνώσεις και το I-Box.

2150

wedi Fundo Tulipano (κωδ. αρ. σετ 07-37-44/000)

120

120

Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

* 07-37-44/000 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

* 07-37-44/000 µε 07-37-73/000

οριζόντιο στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

* 07-37-44/000 µε 07-37-72/000

κάθετη στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

* 07-37-44/000 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

*Ση<είωση:
Ο χρόνος αράδοσης ανέρχεται σε ερ. 4 εβδο'άδες.
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wedi Fundo Labirinto, σχήµα τετράγωνο (κωδ. αρ. σετ 07-37-40/000)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

07-37-40/000 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

07-37-40/000 µε 07-37-73/000

οριζόντιο στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-40/000 µε 07-37-72/000

κάθετη στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-40/000 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

wedi Fundo Labirinto, σχήµα ορθογώνιο (κωδ. αρ. σετ 07-37-41/000)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

07-37-41/000 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

07-37-41/000 µε 07-37-73/000

οριζόντιο στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-41/000 µε 07-37-72/000

κάθετη στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-41/000 µε07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

*wedi Fundo Labirinto, σχή<α: τετράγωνο και σχή<α: ορθογώνιο

*Ση<είωση:
Ο χρόνος αράδοσης ανέρχεται σε ερ. 4 εβδο'άδες.
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wedi Fundo Rosa, σχήµα γωνιακό (κωδ. αρ. σετ 07-37-42/000)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

07-37-42/000 µε 07-37-90/001

Mini Max είεδο, DN 40

1 τε'άχιο

07-37-42/000 µε 07-37-73/000

οριζόντιο στρογγυλή, DN 50

1 Stück

07-37-42/000 µε 07-37-72/000
07-37-42/000 µε 07-37-89/070

κάθετη στρογγυλή, DN 50
κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο
1 τε'άχιο

wedi Fundo Rosa, λύση χώρου (κωδ. αρ. σετ 07-37-43/000)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

07-37-43/000 µε 07-37-90/001
07-37-43/000 µε 07-37-73/000

Mini Max είεδο, DN 40
οριζόντια στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο
1 τε'άχιο

07-37-43/000 µε 07-37-72/000

κάθετη στρογγυλή, DN 50

1 τε'άχιο

07-37-43/000 µε 07-37-89/070

κάθετη, DN 70

1 τε'άχιο

*wedi Fundo Rosa, σχή<α: γωνιακό και σχή<α: λύση χώρου

*Ση<είωση:
Ο χρόνος αράδοσης ανέρχεται σε ερ. 4 εβδο'άδες.
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Γυάλινη όρτα για στρογγυλό ντους
Αριθ.
αραγγελίας
60-80-01/100

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος x Πάχος / Ακτίνα

Γυάλινη όρτα για Fundo στρογγυλό 1990 x 558 x 6 mm/530 mm

Μονάδα συσκευασίας
1 τε'άχιο

συ'ερ. χρω'ιω'ένα ροφίλ,
γυαλιστερά

Συρό<ενη γυάλινη όρτα για στρογγυλό ντους
Αριθ.
αραγγελίας
60-80-01/200

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος x Πάχος / Ακτίνα

Μονάδα συσκευασίας

1900 x 650 x 6 mm/530 mm

1 τε'άχιο

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος x Ύψος

Μονάδα συσκευασίας

Συρό'ενη γυάλινη όρτα για Fundo
στρογγυλό

Στοιχείο βάσης wedi Fundo σέτ ροέκτασης
Αριθ.
αραγγελίας

Ονο'ασία

07-37-23/000* Fundo Σέτ Προέκτασης

0900 x 0900 x 100 mm

1 τε'άχιο

07-37-24/000* Fundo Σέτ Προέκτασης

1200 x 1200 x 100 mm

1 τε'άχιο

07-37-24/174* Fundo Σέτ Προέκτασης

0900 x 1200 x 100 mm

1 τε'άχιο

07-37-24/131* Fundo Σέτ Προέκτασης

1000 x 1000 x 100 mm

1 τε'άχιο

07-37-24/175* Fundo Σέτ Προέκτασης

1500 x 1500 x 100 mm

1 τε'άχιο

07-37-23/180

1800 x 0900 x 100 mm

1 τε'άχιο

1800 x 0900 x 100 mm

1 τε'άχιο

Fundo Σέτ Προέκτασης, αορροή

07-37-23/580* Fundo Σέτ Προέκτασης

* Κατάλληλο 'όνο για τα στοιχεία δαέδου Fundo 'ε κεντρική αορροή!

Σετ στεγανοοίησης wedi Fundo
Αριθ.
αραγγελίας
07-37-96/000

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

Σετ στεγανοοίησης Fundo

1 κουβά *

* Περιεχό'ενο: 2,5 kg κονία'α, 0,8 l υγρό συστατικό, 10 m ταινία στεγανοοίησης, 2 τε'άχια ταινίας στεγανοοίησης για εσωτερικές γωνίες
Ένα σετ στεγανοοίησης wedi Fundo αρκεί για την τοοθέτηση ενός Fundo και ενός διαχωριστικού τοίχου Fundo.

Ση<είωση:
Τεχνικές υοδείξεις wedi Fundo βλέε σελίδα 26.
®
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wedi Fundo
Αριθ.
αραγγελίας

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος x Ύψος

Μονάδα συσκευασίας

Ανοξείδωτο σχάρα βιδωτή

120 x 120 x 10 mm

1 τε'άχιο

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος x Ύψος

Μονάδα συσκευασίας

Ανοξείδωτη σχάρα

100 x 100 x 8 mm

1 τε'άχιο

150 x 150 x 8 mm

1 τε'άχιο

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Διά'ετρος x ύψος

Μονάδα συσκευασίας

07-37-71/000

Ανοξείδωτο λέγ'α στρογγυλό

ø 120

1 τε'άχιο

07-37-93/000

Ανοξείδωτο λαίσιο στρογγυλό

ø 120 x 9 mm

1 τε'άχιο

07-37-93/001

Ανοξείδωτο λαίσιο, είεδο

ø 120 x 2 mm

1 τε'άχιο

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος x Ύψος

Μονάδα συσκευασίας

07-37-70/000

Τι'ή/τε'άχιο
EURO

Οµάδα
τιµής

wedi Fundo ανοξείδωτη σχάρα „βιδωτή“

F

εριλ. ανοξείδωτο λαίσιο

wedi ανοξείδωτη σχάρα
Αριθ.
αραγγελίας
07-37-66/000

εριλ. λαστικό λαίσιο
07-37-66/150

Ανοξείδωτη σχάρα
εριλ. λαστικό λαίσιο

wedi σχάρα "ανοξείδωτη στρογγυλή"
Αριθ.
αραγγελίας

wedi λαίσιο "ανοξείδωτο"
Αριθ.
αραγγελίας
07-37-94/000

Ανοξείδωτο λαίσιο

120 x 120 x 10 mm

1 τε'άχιο

07-37-94/001

Ανοξείδωτο λαίσιο γωνιακό, είεδο

120 x 120 x 6,2 mm

1 τε'άχιο

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος x Ύψος

Μονάδα συσκευασίας

Ανοξείδωτο λαίσιο και λέγ'α "Exklusiv"

120 x 120 x 10 mm

1 τε'άχιο

(Η σχάρα αοτελεί τµήµα του
στοιχείου δαέδου Fundo)

wedi σχάρα "ανοξείδωτη Exklusiv"
Αριθ.
αραγγελίας
07-37-97/000

wedi Fundo αγίδα φωτιάς
Αριθ.
αραγγελίας
07-37-49/000

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

Fundo αγίδα φωτιάς για αορροή DN 50, κάθετη

1 τε'άχιο

®
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Τεχνικές υοδείξεις wedi Fundo

• Στην τι'ή των στοιχείων δαέδου wedi Fundo εριλα'βάνεται
άντοτε 'ία αορροή 'ε ανοξείδωτο λέγ'α και λαστικό
λαίσιο διαστάσεων 120 x 120 mm.
Στην αραγγελία της ανοξείδωτης σχάρας 'ε λαστικό
λαίσιο διαστάσεων 100 mm x 100 mm (αρ. αραγγελίας
07-37-66/000) ή 150 mm x 150 mm (αρ. αραγγελίας
07-37-66/150) υολογίζου'ε 'ία ρόσθετη χρέωση
29,73 Euro.
Παρακαλούµε να αναφέρετε τον τύο αορροής στην
αραγγελία:
οριζόντια DN 50, κάθετα DN 50, κάθετα DN 70 ή Mini Max
είεδο DN 40.
• Ισχύς αορρόφησης των αορροών:
DN 70, κάθετη:
0,88 λίτρο/δευτερόλ.
DN 50, κάθετη:
1,00 λίτρο/δευτερόλ.
DN 50, οριζόντια:
0,80 λίτρο/δευτερόλ.
DN 40 Mini Max είεδο: 0,48 λίτρο/δευτερόλ.
• Οι διαχωριστικοί τοίχοι σε στρογγυλό και εντάγωνο σχή'α
διαθέτουν στην εριοχή του ανοίγ'ατος 'ία ενίσχυση σε όλο
το 'ήκος, έτσι ώστε να είναι εφικτή η τοοθέτηση όρτας.
• Τα συστή'ατα wedi Fundo 'ορούν να εξολιστούν και 'ε
την εγκεκρι'ένη υροροστασία wedi Fundo αγίδα φωτιάς
(αρ. αραγγελίας 07-37-49/000).
• Τα στοιχεία δαέδου wedi Fundo 'ορούν να κοούν
ειτόου στο σωστό 'ήκος, ωστόσο θα ρέει να δοθεί
ροσοχή στη γεω'ετρία των στοιχείων (κλίση).
• wedi Fundo Tulipano, Labirinto, Rosa και εντάγωνο
Περιλα'βάνονται στο αντικεί'ενο αράδοσης Fundo
στρογγυλό: στοιχείο δαέδου 'ε σύστη'α αορροής,
διαχωριστικοί τοίχοι ντους Fundo, ταινία ενίσχυσης και
στεγανοοίησης. Στο wedi Fundo Tulipano και το wedi Fundo
εντάγωνο εριλα'βάνονται ειλέον και οι ράγες
στερέωσης.

®
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wedi Sanoasa
wedi Sanoasa Πάγκος καθίσ<ατος „Comodo“ <ε κλίση ρος τα <ροστά

250

870

200

Αριθ.
αραγγελίας

100
1

500
600

0

Ονο'ασία

Διαστάσεις
σε mm

07-64-38/000

Πάγκος καθίσ'ατος Comodo - Κλίση ρος τα 'ροστά 1° Μήκος 2000 mm

07-64-37/000

Ορθοστάτης BA Comodo 'ε ευθύγρα''ο τελείω'α

Μήκος 1000 mm

07-64-37/500

Ορθοστάτης BA Comodo 'ε στρογγυλό τελείω'α

Μήκος 1000 mm

Η έδρα αραδίδεται σε δύο τεµάχια.
Μήκος έδρας: 2000 mm
Μήκος ορθοστάτη BA: 2 x 1000 mm

000

wedi Sanoasa Πάγκος καθίσ<ατος „Comodo“ <ε κλίση ρος τα ίσω

100
1

500
600

Διαστάσεις
σε mm

07-64-36/000

Πάγκος καθίσ'ατος Comodo - Κλίση ρος τα ίσω 3,5°

Μήκος 2000 mm

200

Ονο'ασία

07-64-37/000

Ορθοστάτης BA Comodo 'ε ευθύγρα''ο τελείω'α

Μήκος 1000 mm

250

870

Αριθ.
αραγγελίας

07-64-37/500

Ορθοστάτης BA Comodo 'ε στρογγυλό τελείω'α

Μήκος 1000 mm

0

Η έδρα αραδίδεται σε δύο τεµάχια.
Μήκος έδρας: 2000 mm
Μήκος ορθοστάτη BA: 2 x 1000 mm

000

wedi Sanoasa Πάγκος καθίσ<ατος „Piccolo“ <ε κλίση ρος τα <ροστά

498

250

200

Αριθ.
αραγγελίας

100
100

386
486

Ονο'ασία

07-64-41/000

Πάγκος καθίσ'ατος Piccolo 'ε κλίση ρος τα 'ροστά 1° Μήκος 2000 mm

07-64-41/500

Ορθοστάτης BA για άγκο καθίσ'ατος Piccolo 'ε

07-64-41/600

Ορθοστάτης BA για άγκο καθίσ'ατος Piccolo 'ε

ευθύγρα''ο τελείω'α

0

0

Διαστάσεις
σε mm

Μήκος 1000 mm

στρογγυλό τελείω'α

Μήκος 1000 mm

Ονο'ασία

Διαστάσεις
σε mm

07-64-42/000

Πάγκος στο σχή'α σώ'ατος Forma

Μήκος 2000 mm

07-64-43/000

Ορθοστάτης BA για άγκο στο σχή'α σώ'ατος Forma 'ε

07-64-43/500

Ορθοστάτης BA για άγκο στο σχή'α σώ'ατος Forma 'ε

wedi Sanoasa Πάγκος στο σχή<α σώ<ατος „Forma“

250

850

200

Αριθ.
αραγγελίας

100

ευθύγρα''ο τελείω'α

0

Μήκος 1000 mm

στρογγυλό τελείω'α

Μήκος 1000 mm

Ονο'ασία

Διαστάσεις
σε mm

07-64-44/000

Πάγκος καθίσ'ατος Collina 'ε κλίση ρος τα 'ροστά 1°

Μήκος 2000 mm

07-64-45/000

Ορθοστάτης BA για άγκο καθίσ'ατος Collina 'ε

07-64-45/500

Ορθοστάτης BA για άγκο καθίσ'ατος Collina 'ε

0
100

940
1040

wedi Sanoasa Πάγκος καθίσ<ατος „Collina“

ευθύγρα''ο τελείω'α

250

200

1100

Αριθ.
αραγγελίας

100
700
800

1

000

στρογγυλό τελείω'α

Μήκος 1000 mm
Μήκος 1000 mm

0

Ση<είωση:
Τεχνικές υοδείξεις για άγκους καθισ'άτων και ξαλώστρες wedi Sanoasa βλέε σελίδα 36.
Εάν το σετ θέρ'ανσης τοοθετηθεί αό το εργοστάσιο τότε ο χρόνος αράδοσης ανέρχεται σε
ερ. 4-5 εβδο'άδες.
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wedi Sanoasa
wedi Sanoasa Ξαλώστρα „Corpo“
Αριθ.
αραγγελίας

Ονο'ασία

Διαστάσεις
σε mm

07-64-30/000

Έδρα Corpo

βλέε εικόνα

07-64-31/000

Ορθοστάτης BA Corpo

βλέε εικόνα

Ονο'ασία

Διαστάσεις
σε mm

450

650

700

1583

500

wedi Sanoasa Ξαλώστρα „Disegno“
Αριθ.
αραγγελίας
07-64-32/000

Έδρα Disegno

βλέε εικόνα

07-64-33/000

Ορθοστάτης BA Disegno

βλέε εικόνα

Ονο'ασία

Διαστάσεις
σε mm

450

906

700

500

1850

wedi Sanoasa Ξαλώστρα „Onda“
Αριθ.
αραγγελίας
0

07-64-39/000

Έδρα Onda

βλέε εικόνα

07-64-40/000

Ορθοστάτης BA Onda

βλέε εικόνα

Ονο'ασία

Διαστάσεις
σε mm

Ξαλώστρα κουνιστή „Cillato“ 'ε σετ ηλεκτρ. θέρ'ανσης

βλέε εικόνα

450

834

70

1570

50

0

wedi Sanoasa Ξαλώστρα κουνιστή „Cillato“

70

Αριθ.
αραγγελίας
0

563

910

07-64-46/000

1739

Πλάτος έδρας:
700 mm
Πλάτος ξύλινου ορθοστάτη: 500 mm

Ση<είωση:
Εάν το σετ θέρ'ανσης τοοθετηθεί αό το εργοστάσιο τότε ο χρόνος αράδοσης ανέρχεται σε ερ. 4-5 εβδο'άδες. Ο χρόνος αράδοσης για την ξαλώστρα „Cillato“ ανέρχεται σε 5 εργάσι'ες η'έρες αφού το σετ θέρ'ανσης τοοθετείται αό το
εργοστάσιο.

wedi Sanoasa Εξαρτή<ατα
Αριθ.
αραγγελίας

®
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Ονο'ασία

Συσκευασία

07-65-00/000

Σετ ηλεκτρικής θέρ'ανσης για τον άγκο Comodo

1 σετ

07-65-01/000

Σετ ηλεκτρικής θέρµανσης για ξαλώστρες

1 σετ

07-65-02/000

Σετ θέρµανσης νερού για τον άγκο Comodo

1 σετ

07-65-03/000

Σετ θέρµανσης νερού για ξαλώστρες

1 σετ

wedi Sanoasa Home
ρέει να τοοθετηθεί
στην λευρά του κτιρίου

wedi Sanoasa Home Αρ. 1, ντους ατ'ού 'ε δυνατότητα εένδυσης 'ε λακίδια
Αριθ.
αραγγελίας

Ονο'ασία

Διαστάσεις

Μονάδα
συσκευασίας

07-66-11/000

Sanoasa Home Αρ. 1 'ε εικλινή οροφή

βλέε εικόνα

1 τε'άχιο

07-66-10/000

Sanoasa Home Αρ. 1 'ε είεδη οροφή

βλέε εικόνα

1 τε'άχιο

67-67-00/000

Ειλογή: Ανοξείδωτη κάσα 'ε γυάλινη όρτα

67-67-40/000

Ειλογή: Ειτοίχια θέρ'ανση

1 τε'άχιο

67-67-40/100

Ειλογή: Θέρ'ανση άγκου

1 τε'άχιο

67-66-11/000

Ειλογή: Εικλινής οροφή 'ε είστρωση εοξικής ρητίνης

1 τε'άχιο

67-66-10/000

Ειλογή: Είεδη οροφή 'ε είστρωση εοξικής ρητίνης

1 τε'άχιο

1 τε'άχιο

εικλινή οροφή

Ύψος τοίχου = 2315 mm Εικλινής οροφή

Κλίση

Πάγκος „Piccolo“ Κλίση
ρος τα 'ροστά

Κλίση

Πάγκος „Piccolo“ Κλίση
ρος τα 'ροστά

Ύψος τοίχου = 2315 mm Εικλινής οροφή

είεδη οροφή

wedi Sanoasa Home Αρ. 2, ντους ατ<ού <ε δυνατότητα εένδυσης <ε λακίδια
Αριθ.
αραγγελίας

Ονο'ασία

Διαστάσεις

Μονάδα
συσκευασίας

07-66-21/000

Sanoasa Home Αρ. 2 'ε οροφή τούνελ

βλέε εικόνα

1 τε'άχιο

07-66-20/000

Sanoasa Home Αρ. 2 'ε είεδη οροφή

βλέε εικόνα

1 τε'άχιο

67-67-00/000

Ειλογή: Ανοξείδωτη κάσα 'ε γυάλινη όρτα

67-67-41/000

Ειλογή: Ειτοίχια θέρ'ανση

1 τε'άχιο

67-67-41/100

Ειλογή: Θέρ'ανση άγκου

1 τε'άχιο

67-66-21/000

Ειλογή: Οροφή τούνελ 'ε είστρωση εοξικής ρητίνης

1 τε'άχιο

67-66-20/000

Ειλογή: Είεδη οροφή 'ε είστρωση εοξικής ρητίνης

1 τε'άχιο

1 τε'άχιο

είεδη οροφή

Κλίση

Πάγκος „Piccolo“ Κλίση
ρος τα 'ροστά

Ύψος τοίχου = 2315 mm Εικλινής οροφή

Κλίση

Πάγκος „Piccolo“ Κλίση
ρος τα 'ροστά

Τοµή
οροφής τούνελ

Ύψος τοίχου = 2315 mm Εικλινής οροφή

οροφή τούνελ
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wedi Sanoasa Home
ρέει να τοοθετηθεί στην
λευρά του κτιρίου

wedi Sanoasa Home Αρ. 3, ντους ατ<ού <ε δυνατότητα εένδυσης <ε λακίδια
Αριθ.
αραγγελίας

Ονο'ασία

Διαστάσεις

Μονάδα
συσκευασίας

07-66-31/000

Sanoasa Home Αρ. 3 'ε θολωτή οροφή

βλέε εικόνα

1 τε'άχιο

07-66-30/000

Sanoasa Home Αρ. 3 'ε είεδη οροφή

βλέε εικόνα

1 τε'άχιο

67-67-00/000

Ειλογή: Ανοξείδωτη κάσα 'ε γυάλινη όρτα

67-67-42/000

Ειλογή: Ειτοίχια θέρ'ανση

1 τε'άχιο

67-67-42/100

Ειλογή: Θέρ'ανση άγκου

1 τε'άχιο

67-66-31/000

Ειλογή: Θολωτή οροφή 'ε είστρωση εοξικής ρητίνης

1 τε'άχιο

67-66-30/000

Ειλογή: Είεδη οροφή 'ε είστρωση εοξικής ρητίνης

1 τε'άχιο

1 τε'άχιο

είεδη οροφή

Κλίση

Πάγκος „Piccolo“ Κλίση
ρος τα 'ροστά

Πάγκος „Piccolo“ Κλίση
ρος τα 'ροστά

Κλίση

Ύψος τοίχου = 2315 mm Εικλινής οροφή

Ύψος τοίχου = 2315 mm Εικλινής οροφή

θολωτή οροφή

wedi Sanoasa Home Αρ. 4, ντους ατ<ού <ε δυνατότητα εένδυσης <ε λακίδια
Αριθ.
αραγγελίας

Ονο'ασία

Διαστάσεις

07-66-41/000

Sanoasa Home Αρ. 4 'ε εικλινή οροφή

βλέε εικόνα

1 τε'άχιο

07-66-40/000

Sanoasa Home Αρ. 4 'ε είεδη οροφή

βλέε εικόνα

1 τε'άχιο

67-67-00/000

Ειλογή: Ανοξείδωτη κάσα 'ε γυάλινη όρτα

67-67-43/000

Ειλογή: Ειτοίχια θέρ'ανση

1 τε'άχιο

67-67-43/100

Ειλογή: Θέρ'ανση άγκου

1 τε'άχιο

67-66-41/000

Ειλογή: Εικλινής οροφή 'ε είστρωση εοξικής ρητίνης

1 τε'άχιο

67-66-40/000

Ειλογή: Είεδη οροφή 'ε είστρωση εοξικής ρητίνης

1 τε'άχιο

1 τε'άχιο
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wedi Phanos
ύψος 2,30 m

Κλίση

90 x 90 cm
Fundo τετράγωνο
90 x

Πάγκος „Comodo“
Κλίση ρος τα
'ροστά

90 xx 90
90cm
cm
Fundo
square
Fundo
τετράγωνο

είεδη οροφή
Ύψος τοίχου = 2315 mm Εικλινής οροφή

Κλίση

Πάγκος „Comodo“
Κλίση ρος τα
'ροστά

Ύψος τοίχου = 2315 mm Εικλινής οροφή

εικλινή οροφή
wedi Phanos
ύψος 2,30 m

Μονάδα
συσκευασίας

Τι'ή/τε'άχιο
EURO

wedi Sanoasa Home
ρέει να τοοθετηθεί
στην λευρά του κτιρίου

wedi Sanoasa Home Αρ. 5, ντους ατ<ού <ε δυνατότητα εένδυσης <ε λακίδια
Αριθ.
αραγγελίας

Ονο'ασία

Διαστάσεις

Μονάδα
συσκευασίας

07-66-50/000

Sanoasa Home Αρ. 5 'ε οροφή τούνελ

βλέε εικόνα

1 τε'άχιο

67-67-00/100

Ειλογή: Γυάλινη όρτα

1 τε'άχιο

67-67-44/000

Ειλογή: Ειτοίχια θέρ'ανση

1 τε'άχιο

67-67-44/100

Ειλογή: Θέρ'ανση άγκου

1 τε'άχιο

67-66-50/000

Ειλογή: Οροφή τούνελ 'ε είστρωση εοξικής ρητίνης

1 τε'άχιο

Πάγκος Piccolo

Διατο'ή οροφής
τούνελ

Ύψος τοίχου = 2315 mm Εικλινής οροφή

οροφή τούνελ

Γυάλινη όρτα

Κλίση

wedi Sanoasa Home Αρ. 6, ντους ατ<ού <ε δυνατότητα εένδυσης <ε λακίδια
Αριθ.
αραγγελίας

Ονο'ασία

Διαστάσεις

Μονάδα
συσκευασίας

07-66-60/000

Sanoasa Home Αρ. 6 'ε οροφή τούνελ

βλέε εικόνα

1 τε'άχιο

67-67-00/200

Ειλογή: Γυάλινη όρτα και γυάλινος τοίχος

1 τε'άχιο

67-67-44/000

Ειλογή: Ειτοίχια θέρ'ανση

1 τε'άχιο

67-67-44/100

Ειλογή: Θέρ'ανση άγκου

1 τε'άχιο

67-66-50/000

Ειλογή: Οροφή τούνελ 'ε είστρωση εοξικής ρητίνης

1 τε'άχιο

Γυάλινο λανό τµήµα

Πάγκος Piccolo

Διατο'ή οροφής
τούνελ

Ύψος τοίχου = 2315 mm Εικλινής οροφή

οροφή τούνελ

Γυάλινη όρτα

Κλίση

Ση<είωση:
Τεχνικές υοδείξεις βλέε σελίδα 36.

Πλαίσια wedi
Αριθ.
αραγγελίας

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Διαστάσεις ατούρας Πλάτος x Ύψος

Μονάδα
συσκευασίας

07-64-00/012

Ανοξείδωτη κάσα 'ε γυάλινη όρτα για τοίχο άχους 80 mm

591 x 1983 mm

1 τε'άχιο

07-64-00/022

Ανοξείδωτη κάσα 'ε γυάλινη όρτα για τοίχο άχους 80 mm

716 x 1983 mm

1 τε'άχιο

67-67-00/000

Ανοξείδωτη κάσα 'ε γυάλινη όρτα για τοίχο άχους 50 mm

591 x 1983 mm

1 τε'άχιο

07-64-00/023

Αλου'ινένια κάσα 'ε γυάλινη όρτα για άχος τοίχου 80 mm

591 x 1983 mm

1 τε'άχιο

07-64-00/024

Αλου'ινένια κάσα 'ε γυάλινη όρτα για άχος τοίχου 80 mm

716 x 1983 mm

1 τε'άχιο

Ση<είωση:
Παρακαλού'ε να αναφέρετε τον τύο ανοίγ'ατος στην αραγγελία: Άνοιγ'α DIN αριστερά ή DIN δεξιά.
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wedi Sanoasa Home
wedi Sanoasa Home Αρ. 7, ντους ατ<ού <ε δυνατότητα εένδυσης <ε λακίδια
Αριθ.
αραγγελίας

Ονο'ασία

ροεγκατεστη'ένο

Μονάδα συσκευασίας

07-66-70/000*

Sanoasa Home Αρ. 7

1 τε'άχιο

07-66-70/110

Ειλογή: ειβράδυνση ατ'ού, τοοθετη'ένη αό το εργοστάσιο

1 τε'άχιο

07-64-00/106

Ειλογή: Πάνελ ντους Exklusiv

1 τε'άχιο

07-64-00/108

Ειλογή: ΄Τεχνολογία LED σετ 4 τε'αχίων

1 τε'άχιο

07-64-00/109

Ειλογή: Καλώδιο οτικών ινών 50 ίνες/φωτεινά ση'εία

1 τε'άχιο

60-05-02/002

Ειλογή: Ανοξείδωτο ακροφύσιο εξαγωγής ατ'ού

1 τε'άχιο

60-04-63/001

Σκόνη αφαλάτωσης σετ 10 σακούλων

1 τε'άχιο = 10 σακούλες

Ράφι

Πάγκος καθίσµατος
αό ξύλο
Γυάλινη όρτα

Εξαγωγή ατµού

* Αντικεί'ενο αράδοσης:
- Στοιχεία τοίχου και οροφής έτοι'α ρος τοοθέτηση
- Στοιχείο δαέδου Fundo 'ε αορροή
- Σύστη'α ατ'ού: Γεννήτρια ατ'ού 'ε ροεγκατεστη'ένους αγωγούς
- Σύστη'α ντους: λήρως ροεγκατεστη'ένες σωληνώσεις για το ντους χειρός
- Σύστη'α 'ασάζ: λήρως ροεγκατεστη'ένες σωληνώσεις για 4 ακροφύσια 'ασάζ
- 2 στοιχεία καθίσ'ατος αό ξύλο teak
- Γυάλινη όρτα 'ε 'εντεσέδες και ό'ολο
- 2 γυάλινοι τοίχοι 'ε σύστη'α ροφίλ
- 2 λα'τήρες αλογόνου και 2 ηχεία
- Αλου'ινένιο ακροφύσιο εξαγωγής ατ'ού
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Γυάλινο τζάµι

Πάνελ ντους

Πάγκος καθίσµατος
αό ξύλο

Ράφι

Αισθητήρας
θερµοκρασίας

Γυάλινο τζάµι

Γεννήτρια ατµού

wedi Sanoasa Home
wedi Sanoasa Home Αρ. 8, ντους ατ<ού <ε δυνατότητα εένδυσης <ε λακίδια
Αριθ.
αραγγελίας

ροεγκατεστη'ένο

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

Sanoasa Home Αρ. 8

1 τε'άχιο

Ειλογή: ειβράδυνση ατ'ού, τοοθετη'ένη αό το εργοστάσιο

1 τε'άχιο

07-64-00/106

Ειλογή: Πάνελ ντους Exklusiv

1 τε'άχιο

07-64-00/108

Ειλογή: Τεχνολογία LED σετ 4 τε'αχίων

1 τε'άχιο

07-64-00/109

Ειλογή: Καλώδιο οτικών ινών 50 ίνες/φωτεινά ση'εία

1 τε'άχιο

60-05-02/002

Ειλογή: Ανοξείδωτο ακροφύσιο εξαγωγής ατ'ού

1 τε'άχιο

60-04-63/001

Σκόνη αφαλάτωσης σετ 10 σακούλων

1 τε'άχιο = 10 σακούλες

Ξαλώστρα/κάθισ'α

Γυάλινο τζάµι

Ξαλώστρα/κάθισ'α

Πάνελ ντους

Γεννήτρια ατµού

Τεχνολογία

(οροφή)

Ράφι

07-66-80/000*
07-66-80/110

Γυάλινη όρτα

* Αντικεί'ενο αράδοσης:
- Στοιχεία τοίχου και οροφής έτοι'α ρος τοοθέτηση
- Στοιχείο δαέδου Fundo 'ε αορροή
- Σύστη'α ατ'ού: Γεννήτρια ατ'ού 'ε ροεγκατεστη'ένους αγωγούς
- Σύστη'α ντους: λήρως ροεγκατεστη'ένες σωληνώσεις για το ντους χειρός
- Σύστη'α 'ασάζ: λήρως ροεγκατεστη'ένες σωληνώσεις για 4 ακροφύσια 'ασάζ
- Στοιχείο καθίσ'ατος 'ε δυνατότητα εένδυσης 'ε λακίδια
- Γυάλινη όρτα 'ε 'εντεσέδες και ό'ολο
- 1 γυάλινος τοίχος 'ε σύστη'α ροφίλ
- 2 λα'τήρες αλογόνου και 1 ηχείο
- Αλου'ινένιο ακροφύσιο εξαγωγής ατ'ού
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wedi Sanoasa Home
wedi Sanoasa Home Αρ. 9, ντους ατ<ού <ε δυνατότητα εένδυσης <ε λακίδια
Αριθ.
αραγγελίας

ροεγκατεστη'ένο

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

07-66-90/000*

Sanoasa Home Αρ. 9

1 τε'άχιο

07-66-90/110

Ειλογή: ειβράδυνση ατ'ού, τοοθετη'ένη αό το εργοστάσιο

1 τε'άχιο

07-64-00/106

Ειλογή: Πάνελ ντους Exklusiv

1 τε'άχιο

07-64-00/107

Ειλογή: Τεχνολογία LED σετ 2 τε'αχίων

1 τε'άχιο

07-64-00/109

Ειλογή: Καλώδιο οτικών ινών 50 ίνες/φωτεινά ση'εία

1 τε'άχιο

60-05-02/002

Ειλογή: Ανοξείδωτο ακροφύσιο εξαγωγής ατ'ού

1 τε'άχιο

60-04-63/001

Σκόνη αφαλάτωσης σετ 10 σακούλων

1 τε'άχιο = 10 σακούλες

Κάθισ'α
α

ρτ
ό

* Αντικεί'ενο αράδοσης:
- Στοιχεία τοίχου και οροφής έτοι'α ρος τοοθέτηση
- Στοιχείο δαέδου Fundo 'ε αορροή
- Σύστη'α ατ'ού: Γεννήτρια ατ'ού 'ε ροεγκατεστη'ένους αγωγούς
- Σύστη'α ντους: λήρως ροεγκατεστη'ένες σωληνώσεις για το ντους χειρός
- Σύστη'α 'ασάζ: λήρως ροεγκατεστη'ένες σωληνώσεις για 4 ακροφύσια 'ασάζ
- 2 σκα'ό ου 'ορούν να εενδυθούν 'ε λακίδια
- 1 γυάλινο στοιχείο 'ε σύστη'α ροφίλ, όρτα και 'εντεσέδες
- Αλου'ινένιο ακροφύσιο εξαγωγής ατ'ού
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Γεννήτρια ατµού

Τεχνολογία

Πάνελ ντους

ς
ου
ντ

ινη
άλ
Γυ

Κάθισ'α

- 2 λα'τήρες αλογόνου και 1 ηχείο

λ
νε
Πά

Κάθισ'α

wedi Sanoasa Home
wedi Sanoasa Home Αρ. 10, ντους ατ<ού <ε δυνατότητα εένδυσης <ε λακίδια
Αριθ.
αραγγελίας

ροεγκατεστη'ένο

Ονο'ασία

Μονάδα συσκευασίας

07-67-00/000*

Sanoasa Home Αρ. 10

1 τε'άχιο

07-66-00/110

Ειλογή: ειβράδυνση ατ'ού, τοοθετη'ένη αό το εργοστάσιο

1 τε'άχιο

07-64-00/106

Ειλογή: Πάνελ ντους Exklusiv

1 τε'άχιο

07-64-00/108

Ειλογή: Τεχνολογία LED σετ 4 τε'αχίων

1 τε'άχιο

07-64-00/109

Ειλογή: Καλώδιο οτικών ινών 50 ίνες/φωτεινά ση'εία

1 τε'άχιο

60-05-02/002

Ειλογή: Ανοξείδωτο ακροφύσιο εξαγωγής ατ'ού

1 τε'άχιο

60-04-63/001

Σκόνη αφαλάτωσης σετ 10 σακούλων

1 τε'άχιο = 10 σακούλες

Πάνελ ντους

Γυάλινη όρτα
Τεχνολογία

Γυαλί

Steam generator

Seating "Piccolo"

Γυάλινο κάθισ'α

* Αντικεί'ενο αράδοσης:
- Στοιχεία τοίχου και οροφής έτοι'α ρος τοοθέτηση
- Στοιχείο δαέδου Fundo 'ε αορροή
- Σύστη'α ατ'ού: Γεννήτρια ατ'ού 'ε ροεγκατεστη'ένους αγωγούς
- Σύστη'α ντους: λήρως ροεγκατεστη'ένες σωληνώσεις για το ντους χειρός
- Σύστη'α 'ασάζ: λήρως ροεγκατεστη'ένες σωληνώσεις για 4 ακροφύσια 'ασάζ
- 2 σκα'ό ου 'ορούν να εενδυθούν 'ε λακίδια
- 1 γυάλινο στοιχείο 'ε σύστη'α ροφίλ, όρτα και 'εντεσέδες
- 2 λα'τήρες αλογόνου και 1 ηχείο
- Αλου'ινένιο ακροφύσιο εξαγωγής ατ'ού

Ση<είωση:
Ο χρόνος αράδοσης για το Sanoasa Home ανέρχεται σε 6-7 εβδο'άδες.
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Τεχνικές υοδείξεις για άγκους καθισ<άτων Sanoasa
Home και ξαλώστρες και άγκους Sanoasa.
• Οι τι'ές για τον άγκο καθίσ'ατος „Comodo“, τον άγκο καθίσ'ατος
„Piccolo“, τον άγκο σε σχή'α σώ'ατος „Forma“ και τον άγκο „Collina“
υολογίζονται ανάλογα 'ε τα τρέχοντα 'έτρα. Το τυικό 'ήκος ανέρχεται
σε 2000 mm.
• Προσφέρονται κατασκευές σε ειδικές διαστάσεις ανάλογα 'ε το έργο.
• Οι ξαλώστρες Corpo και Onda αραδίδονται κανονικά 'ε τις
στρογγυλε'ένες λευρές (D = 100 mm). Οι ευθύγρα''ες ακ'ές
αραδίδονται ροαιρετικά.
• Η ξαλώστρα Disegno 'ορεί να αραδοθεί 'όνον 'ε τετράγωνες λευρές.
• Η ειλογή ενός κατάλληλου θερ'οστάτη για ηλεκτρικά συστή'ατα
θέρ'ανσης γίνεται κατόιν συνεννόησης 'ε το τ'ή'α κατασκευών
(τηλέφωνο: 02572/156-0). Ουσιαστικά διατίθενται θερ'οστάτες για τις
συνδέσεις στον ίνακα διακοτών καθώς και για τη χρήση σε υγρούς και
στεγνούς χώρους.
• Στην ειλογή του ροαιρετικού συστή'ατος θέρ'ανσης του άγκου ή της
ειτοίχιας θέρ'ανσης (Sanoasa Home Αρ. 1-6) εριλα'βάνονται
σωληνώσεις θέρ'ανσης ζεστού νερού ου έχουν τοοθετηθεί αό το
εργοστάσιο (12 mm PEX) 'ε εξωτερικό σείρω'α ½". Το σύστη'α
θέρ'ανσης τοοθετείται στην λευρά του κτιρίου.
• Οι τι'ές για το σετ θέρ'ανσης ζεστού νερού και το σετ ηλεκτρικής
θέρ'ανσης για τους άγκους „Piccolo“, „Forma“ και „Collina“
δια'ορφώνονται ανάλογα 'ε τις διαστάσεις της κατασκευής.
• Η συγκόλληση των στοιχείων έδρας 'ε τους ορθοστάτες BA θα ρέει να
γίνεται 'ε την κόλλα και το 'ονωτικό υλικό wedi (αρ. αραγγελίας:
07-69-02/000).
• Sanoasa Home Αρ. 1, Sanoasa Home Αρ. 2, Sanoasa Home Αρ. 3, Sanoasa
Home Αρ. 4: Για τη λειτουργία ως ατ'όλουτρο ροτείνεται η δια'όρφωση
κλίσης στην είεδη οροφή (αο'άκρυνση υδρατ'ών).
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wedi Sanbath
Νιτήρας wedi Sanbath Wave
Αριθ.
αραγγελίας
07-36-03/000

Ονο'ασία

Διαστάσεις

Μονάδα
συσκευασίας

Sanbath Wave Νιτήρας

1000 x 550 x 200 mm

1 τε'άχιο

1000 x 550 x 200 mm

1 τε'άχιο

Ονο'ασία

Διαστάσεις

Μονάδα
συσκευασίας

Sanbath Wave λεκάνη

1800 x 800 x 620 mm

1 τε'άχιο

Ονο'ασία

Διαστάσεις

Μονάδα
συσκευασίας

Στήλη ντους Sanbath Wave

βλέε εικόνα

1 τε'άχιο

Ονο'ασία

Διαστάσεις

Μονάδα
συσκευασίας

Sanbath Flat Νιτήρας

570 x 570 x 80 mm

1 τε'άχιο

570 x 570 x 80 mm

1 τε'άχιο

'ε στηρίγ'ατα τοίχου
07-36-03/500

Sanbath Wave Νιτήρας
χωρίς στηρίγ'ατα τοίχου

Λεκάνη wedi Sanbath Wave
Αριθ.
αραγγελίας
07-36-01/000

Στήλη ντους wedi Sanbath Wave
1010

Αριθ.
αραγγελίας

2205

2400

07-36-02/000

400

Νιτήρας wedi Sanbath Flat
Αριθ.
αραγγελίας
07-36-04/000

'ε στηρίγ'ατα τοίχου
07-36-04/500

Sanbath Flat Νιτήρας
χωρίς στηρίγ'ατα τοίχου
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wedi Sanbath
Νιτήρας wedi Sanbath Cube
Αριθ.
αραγγελίας
07-36-06/000

Ονο'ασία

Διαστάσεις

Μονάδα
συσκευασίας

Sanbath νιτύρας κύβος

570 x 570 x 925 mm

1 τε'άχιο

Ονο'ασία

Διαστάσεις

Μονάδα
συσκευασίας

Αριθ. αραγγελίας Ονο'ασία

1700 x 850 x 600 mm

1 τε'άχιο

Ονο'ασία

Διαστάσεις

Μονάδα
συσκευασίας

Στήλη ντους Sanbath Cube

2200 x 400 x 850 x 100 mm

1 τε'άχιο

Λεκάνη wedi Sanbath Cube
Αριθ.
αραγγελίας
07-36-07/000

Στήλη ντους wedi Sanbath Cube
Αριθ.
αραγγελίας
07-36-05/000

Ση<ειώσεις:
• Οι νιτήρες „Sanbath Flat“ και „Sanbath Wave“ έχουν δια'ορφωθεί έτσι, ώστε να
είναι δυνατή η τοοθέτηση σιφονιού και 'ίκτη.
• Ο νιτήρας „Sanbath Cube“ είναι εξολισ'ένος 'ε ένα σιφόνι και έχει ροετοι'αστεί για την τοοθέτηση 'ίκτη.
• Οι στήλες ντους „Sanbath Cube“ και „Sanbath Wave“ είναι εξολισ'ένες 'ε το I-Box
της hansgrohe και ροεγκατεστη'ένες σωληνώσεις για ντους κεφαλής και χειρός.
• Οι λεκάνες „Sanbath Cube“ και „Sanbath Wave“ είναι εξολισ'ένες 'ε σετ εκροής
και υερχείλισης.
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Ηχο<ονωτικές λάκες wedi
wedi nonstep
Αριθ. αραγγελίας

αλή

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος x Ύψος

Μονάδα συσκευασίας/
Παλέτα

01-12-20/000

Ηχοαγίδα αλή

1200 x 600 x 06 mm

50 λάκες = 36 m2

01-12-00/000

Ηχοαγίδα σάντουιτς

1200 x 600 x 12 mm

50 λάκες = 36 m2

Ονο'ασία

Ποσότητα/φιάλη

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο

Jolly Color

75 ml

6 τε'άχια

σάντουιτς

Εξαρτή<ατα - ρο+όντα wedi
Jolly Color
Αριθ. αραγγελίας
06-35-00/*

Το wedi Jolly-Color διατίθεται στα ακόλουθα χρώ<ατα:
Συ'ληρώστε τους αραάνω αριθ'ούς αραγγελίας 'ε τους κωδικούς χρω'άτων ου ειθυ'είτε
σκούρο 'εζ

*202

γιασε'ί

*205

Μανχάτταν

*210

λευκό

*212

έντελβας

*213

έργα'ον

*220

Είναι δυνατή η ανά'ιξη χρω'άτων εντός της αλέτας.

Προστατευτικό ανί wedi.
Αριθ. αραγγελίας
08-46-00/100

Ονο'ασία

Διαστάσεις
Μήκος x Πλάτος

Μονάδα συσκευασίας/
Παλέτα

Προστατευτικό ανί

25 m x 1000 mm

12 Ρολά

®

wedi
39

Προφίλ wedi αό συνθετικό υλικό
Προφίλ wedi Jolly
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο

05-21-06/**

Προφίλ wedi Jolly

6,0 mm

05-21-08/**

Προφίλ wedi Jolly

8,0 mm

25 ράβδοι ανά 2,5 m
25 ράβδοι ανά 2,5 m

05-21-10/**

Προφίλ wedi Jolly

10,0 mm

25 ράβδοι ανά 2,5 m

05-21-12/*

Προφίλ wedi Jolly

12,5 mm

25 ράβδοι ανά 2,5 m

Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο

** Το ροόν δε διατίθεται σε 'αύρο χρώ'α
wedi R-Profile
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

05-29-06/*

Προφίλ wedi R

6,0 mm

05-29-08/*

Προφίλ wedi R

8,0 mm

25 ράβδοι ανά 2,5 m
25 ράβδοι ανά 2,5 m

05-29-10/*

Προφίλ wedi R

10,0 mm

25 ράβδοι ανά 2,5 m

05-29-12/*

Προφίλ wedi R

12,5 mm

25 ράβδοι ανά 2,5 m

Τα λαστικά ροφίλ wedi διατίθενται στα ακόλουθα χρώ'ατα
(συ'ληρώστε τους αραάνω αριθ'ούς αραγγελίας 'ε τους κωδικούς χρω'άτων ου ειθυ'είτε):
γκρι

*201

'εζ

*203

γιασε'ί

*205

άσρο

*206

manhattan

*210

έντελβας

*213

κόκκινο

*215

'λε

*216

'αύρο

*217

pergamon

*220

Είναι δυνατόν να υάρξουν ασή<αντες χρω<ατικές αοκλίσεις στα χρώ<ατα των ροφίλ.

Προφίλ wedi για αρ<ούς διαστολής και κίνησης
Προφίλ αρ<ών διαστολής wedi Triolos
6m

Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Πάχος

m

8 - 15 mm

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο

05-30-08/*

Προφίλ αρ'ών διαστολής Triolos

08,0 mm

25 ράβδοι ανά2,5 m

05-30-10/*

Προφίλ αρ'ών διαστολής Triolos

10,0 mm

25 ράβδοι ανά 2,5 m

05-30-12/*

Προφίλ αρ'ών διαστολής Triolos

12,5 mm

25 ράβδοι ανά 2,5 m

05-30-15/*

Προφίλ αρ'ών διαστολής Triolos

15,0 mm

25 ράβδοι ανά 2,5 m

Τα ροφίλ διαστολής Triolos διατίθενται στα ακόλουθα χρώ'ατα
(συ'ληρώστε τους αραάνω αριθ'ούς αραγγελίας 'ε τους κωδικούς χρω'άτων ου ειθυ'είτε):
γκρι

*201

ανθρακί

*218

Προφίλ κόλλησης wedi
Αριθ. αραγγελίας
8m

Ονο'ασία

Πάχος

05-24-18/201

Προφίλ ΟΚ σε γκρι

08,0 mm

25 ράβδοι ανά 2,5 m

05-24-20/201

Προφίλ ΟΚ σε γκρι

10,0 mm

25 ράβδοι ανά 2,5 m

05-24-22/201

Προφίλ ΟΚ σε γκρι

12,5 mm

25 ράβδοι ανά 2,5 m

05-24-25/201

Προφίλ ΟΚ σε γκρι

15,0 mm

25 ράβδοι ανά 2,5 m

Ονο'ασία

Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο

05-22-01/**

Προφίλ αρ'ών διαστολής

40 x 8 mm

100 ράβδοι ανά 2,5 m

Αριθ. αραγγελίας

05-22-02/**

Προφίλ αρ'ών διαστολής

40 x 8 mm

050 ράβδοι ανά 2,5 m

05-22-01*

05-22-03/*

Προφίλ αρ'ών διαστολής

26 x 8 mm

050 ράβδοι ανά 2,5 m

m

8-15 mm

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο

Προφίλ αρ<ών διαστολής wedi
Αριθ. αραγγελίας

*

02*

22-

05-

Τα ροφίλ διαστολής wedi διατίθενται στα ακόλουθα χρώ'ατα

ραγ

. α

Αριθ

ας
γελί

ας
γελί

03*

22-

05-

γκρι

*201

γκρι

**201

γ

ρα
. α

Αριθ

®
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Μεταλλικά ροφίλ wedi
wedi Trepp-Ass (ανοξείδωτο ατσάλι V4A / βουρτσισ<ένη ειφάνεια)
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο

13-73-00/008

Trepp-Ass

08,0 mm

20 ράβδοι ανά 2,5 m

13-73-00/010

Trepp-Ass

10,0 mm

20 ράβδοι ανά 2,5 m

13-73-00/012

Trepp-Ass

12,5 mm

20 ράβδοι ανά 2,5 m

13-73-00/015

Trepp-Ass

15,0 mm

20 ράβδοι ανά 2,5 m

Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο
40 ράβδοι ανά 3,0 m

Ορειχάλκινα ροφίλ wedi
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

10-56-10/006

Ορειχάλκινο ροφίλ

06,0 mm

10-56-10/008

Ορειχάλκινο ροφίλ

08,0 mm

40 ράβδοι ανά 3,0 m

10-56-10/010

Ορειχάλκινο ροφίλ

10,0 mm

40 ράβδοι ανά 3,0 m

10-56-10/012

Ορειχάλκινο ροφίλ

12,5 mm

40 ράβδοι ανά 3,0 m

10-56-10/015

Ορειχάλκινο ροφίλ

15,0 mm

40 ράβδοι ανά 3,0 m

10-56-10/017

Ορειχάλκινο ροφίλ

17,5 mm

20 ράβδοι ανά 3,0 m

10-56-10/020

Ορειχάλκινο ροφίλ

20,0 mm

20 ράβδοι ανά 3,0 m

Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο
40 ράβδοι ανά 1,0 m

Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

10-56-11/006

Ορειχάλκινο ροφίλ

06,0 mm

10-56-11/008

Ορειχάλκινο ροφίλ

08,0 mm

40 ράβδοι ανά 1,0 m

10-56-11/010

Ορειχάλκινο ροφίλ

10,0 mm

40 ράβδοι ανά 1,0 m

10-56-11/012

Ορειχάλκινο ροφίλ

12,5 mm

40 ράβδοι ανά 1,0 m

10-56-11/015

Ορειχάλκινο ροφίλ

15,0 mm

40 ράβδοι ανά 1,0 m

Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο
40 ράβδοι ανά 3,0 m

Αλου<ινένια ροφίλ wedi
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

10-57-10/006

Αλου'ινένιο ροφίλ

06,0 mm

10-57-10/008

Αλου'ινένιο ροφίλ

08,0 mm

40 ράβδοι ανά 3,0 m

10-57-10/010

Αλου'ινένιο ροφίλ

10,0 mm

40 ράβδοι ανά 3,0 m

10-57-10/012

Αλου'ινένιο ροφίλ

12,5 mm

40 ράβδοι ανά 3,0 m

Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο
40 ράβδοι ανά 1,0 m

Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

10-57-11/006

Αλου'ινένιο ροφίλ

06,0 mm

10-57-11/008

Αλου'ινένιο ροφίλ

08,0 mm

40 ράβδοι ανά 1,0 m

10-57-11/010

Αλου'ινένιο ροφίλ

10,0 mm

40 ράβδοι ανά 1,0 m

10-57-11/012

Αλου'ινένιο ροφίλ

12,5 mm

40 ράβδοι ανά 1,0 m
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Ανοξείδωτα ροφίλ wedi V 4 A / Ειφάνεια: <ατ
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Διαστάσεις/
Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο
40 ράβδοι ανά 3,0 m

13-72-00/006

Προφίλ αό ανοξείδωτο ατσάλι V4A

06,0 mm

13-72-00/008

Προφίλ αό ανοξείδωτο ατσάλι V4A

08,0 mm

40 ράβδοι ανά 3,0 m

13-72-00/010

Προφίλ αό ανοξείδωτο ατσάλι V4A

10,0 mm

40 ράβδοι ανά 3,0 m

13-72-00/012

Προφίλ αό ανοξείδωτο ατσάλι V4A

12,5 mm

40 ράβδοι ανά 3,0 m

13-72-00/015

Προφίλ αό ανοξείδωτο ατσάλι V4A

15,0 mm

40 ράβδοι ανά 3,0 m

Διαστάσεις/
Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο
40 ράβδοι ανά 1,0 m

Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

13-72-10/006

Προφίλ αό ανοξείδωτο ατσάλι V4A

06,0 mm

13-72-10/008

Προφίλ αό ανοξείδωτο ατσάλι V4A

08,0 mm

40 ράβδοι ανά 1,0 m

13-72-10/010

Προφίλ αό ανοξείδωτο ατσάλι V4A

10,0 mm

40 ράβδοι ανά 1,0 m

13-72-10/012

Προφίλ αό ανοξείδωτο ατσάλι V4A

12,5 mm

40 ράβδοι ανά 1,0 m

13-72-10/015

Προφίλ αό ανοξείδωτο ατσάλι V4A

15,0 mm

40 ράβδοι ανά 1,0 m

Διαστάσεις/
Μήκος σκέλους

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο

30 x 30 mm

25 ράβδοι ανά 2,0 m

Διαστάσεις/
Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Κάλυκας

Ανοξείδωτο ροφίλ ροστασίας ακ<ών wedi V 4 A / Ειφάνεια: <ατ
Αριθ. αραγγελίας
13-74-00/120

Ονο'ασία
Ανοξείδωτο ροφίλ ροστασίαςακ'ών V4A

Προφίλ wedi VIP V2 A / Ειφάνεια: στιλβω<ένη
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

13-76-00/006

Προφίλ VIP

16,0 mm

10 ράβδοι ανά 2,5 m

13-76-00/008

Προφίλ VIP

18,0 mm

10 ράβδοι ανά 2,5 m

13-76-00/010

Προφίλ VIP

10,0 mm

10 ράβδοι ανά 2,5 m

13-76-00/012

Προφίλ VIP

12,5 mm

10 ράβδοι ανά 2,5 m

Διαστάσεις/
Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Κάλυκας
20 ράβδοι ανά 2,5 m

Προφίλ wedi VIP V2 A / Ειφάνεια: ακατέργαστη
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

13-76-10/006

Προφίλ VIP

16,0 mm

13-76-10/008

Προφίλ VIP

18,0 mm

20 ράβδοι ανά 2,5 m

13-76-10/010

Προφίλ VIP

10,0 mm

20 ράβδοι ανά 2,5 m

13-76-10/012

Προφίλ VIP

12,5 mm

20 ράβδοι ανά 2,5 m

Διαστάσεις/
Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Κουτί

Γωνίες wedi VIP V2 A / Ειφάνεια: στιλβω<ένη
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

13-76-15/006

Γωνίες VIP

16,0 mm

1 κουτί 'ε 2 γωνίες

13-76-15/008

Γωνίες VIP

18,0 mm

1 κουτί 'ε 2 γωνίες

13-76-15/010

Γωνίες VIP

10,0 mm

1 κουτί 'ε 2 γωνίες

13-76-15/012

Γωνίες VIP

12,5 mm

1 κουτί 'ε 2 γωνίες

Διαστάσεις/
Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Κάλυκας

Προφίλ wedi Combi V2 A / Ειφάνεια: ακατέργαστη
Αριθ. αραγγελίας
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Ονο'ασία

13-78-05/008

Προφίλ Combi

18,0 mm

10 ράβδοι ανά 2,5 m

13-78-05/010

Προφίλ Combi

10,0 mm

10 ράβδοι ανά 2,5 m

13-78-05/012

Προφίλ Combi

12,5 mm

10 ράβδοι ανά 2,5 m

13-78-10/008

Προφίλ Combi

18,0 mm

10 ράβδοι ανά 1,0 m

13-78-10/010

Προφίλ Combi

10,0 mm

10 ράβδοι ανά 1,0 m

13-78-10/012

Προφίλ Combi

12,5 mm

10 ράβδοι ανά 1,0 m

wedi PRO Balco EKL V4 A / Ειφάνεια: <ατ
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

Διαστάσεις/
Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο

13-77-00/030

PRO Balco EKL 30

30 mm

5 ράβδοι ανά 2,5 m

13-77-00/040

PRO Balco EKL 40

40 mm

5 ράβδοι ανά 2,5 m

13-77-00/060

PRO Balco EKL 60

60 mm

5 ράβδοι ανά 2,5 m

13-77-00/096

PRO Balco EKL 90

90 mm

5 ράβδοι ανά 2,5 m

Ονο'ασία

Διαστάσεις/
Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο

13-77-05/030

Σύνδεσ'ος PRO Balco EKL 30

30 mm

10 τε'άχια

13-77-05/040

Σύνδεσ'ος PRO Balco EKL 40

40 mm

10 τε'άχια

13-77-05/060

Σύνδεσ'ος PRO Balco EKL 60

60 mm

10 τε'άχια

13-77-05/096

Σύνδεσ'ος PRO Balco EKL90

90 mm

10 τε'άχια

Ονο'ασία

Διαστάσεις/
Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Παλέτα

PRO Balco EDB 60

60 mm

5 ράβδοι ανά 2,5 m

Ονο'ασία

Διαστάσεις/
Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο

Σύνδεσ'ος PRO Balco EDB

60 mm

10 τε'άχια

Ονο'ασία

Διαστάσεις/
Πάχος

Μονάδα συσκευασίας/
Χαρτοκιβώτιο

Γωνιακό τε'άχιο PRO Balco EDB

60 mm

10 τε'άχια

Σύνδεσ<οι wedi PRO Balco EKL V 4 A / Ειφάνεια: <ατ
Αριθ. αραγγελίας

wedi PRO Balco EDB V 4 A / Ειφάνεια: <ατ
Αριθ. αραγγελίας
13-77-10/060

Σύνδεσ<οι wedi PRO Balco EDB V 4 A / Ειφάνεια: <ατ
Αριθ. αραγγελίας
13-77-11/060

Γωνιακό τε<άχιο wedi PRO Balco EDB V 4 A / Ειφάνεια: <ατ
Αριθ. αραγγελίας
13-77-12/060
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Τετραγωνικά <έτρα ααιτού<ενων λακιδίων κατά ροσέγγιση
wedi Fundo τετράγωνο / αορροή στο κέντρο
Αριθ. αραγγελίας

m2

Ονο'ασία

07-37-15/170

Fundo τετράγωνο

900 x 900 x 40 mm

0,8

07-37-15/131

Fundo τετράγωνο 1000 x 1000 x 40 mm

1,0

07-37-15/171

Fundo τετράγωνο 1200 x 1200 x 40 mm

1,44

07-37-15/175

Fundo τετράγωνο 1500 x 1500 x 40 mm

2,25

wedi Fundo τετράγωνο / αοκεντρω<ένη αορροή
Αριθ. αραγγελίας

m2

Ονο'ασία

07-37-62/170

Fundo τετράγωνο

900 x 900 x 40 mm

0,8

07-37-15/531

Fundo τετράγωνο 1000 x 1000 x 40 mm

1,0

07-37-62/171

Fundo τετράγωνο 1200 x 1200 x 40 mm

1,44

07-37-15/575

Fundo τετράγωνο 1500 x 1500 x 40 mm

2,25

wedi Fundo ορθογώνιο
Αριθ. αραγγελίας

m2

Ονο'ασία

07-37-61/174

Fundo ορθογώνιο

1200 x 900 x 40 mm

07-37-15/580

Fundo σε διαστάσεις 'ανιέρας

1800 x 900 x 40 mm

0,8
1,62

07-37-15/180

Fundo σε διαστάσεις 'ανιέρας ,αοκεντρω'ένο 1800 x 900 x 40 mm

1,62

wedi Fundo τεταρτη<όριο
Αριθ. αραγγελίας

m2

Ονο'ασία

07-37-15/576

Fundo τεταρτη'όριο, αοκεντρω'ένο

900 x 900 x 40/550 mm

0,75

07-37-58/000

Fundo τεταρτη'όριο, αοκεντρω'ένο

1000 x 1000 x 40/550 mm

0,9

wedi Fundo "κοχλιωτό"
Ονο'ασία

m2

07-37-50/000

Fundo "κοχλιωτό" συ'ερ. Διαχωριστικός τοίχος ντους ύψος 2050 mm (εένδυση 'ε λακίδια εσωτερικά)

10,24

07-37-50/250

Fundo "κοχλιωτό" συ'ερ. Διαχωριστικός τοίχος ντους ύψος 2550 mm (εένδυση 'ε λακίδια εσωτερικά)

12,44

07-37-54/065

Fundo κοχλιωτό, 'όνο στοιχείο δαέδου/αριστερά

07-37-54/066

Fundo κοχλιωτό, 'όνο στοιχείο δαέδου/δεξιά

1,6

04-17-08/000

Fundo κοχλιωτό, 'όνο διαχωριστικός τοίχος ντους ύψος 2015 mm (εένδυση 'ε λακίδια εσωτερικά)

8,64

04-17-08/050

Fundo κοχλιωτό, 'όνο στοιχείο ροέκτασης τοίχος ντους ύψος 500 mm (εένδυση 'ε λακίδια εσωτερικά)

2,2

Διαχωριστικός τοίχος εξωτερικά

9,84

Αριθ. αραγγελίας

1,6

wedi Fundo "στρογγυλό"
Ονο'ασία

m2

07-37-63/000

Fundo "στρογγυλό" συ'ερ. Διαχωριστικός τοίχος ντους ύψος 2040 mm (εένδυση 'ε λακίδια εσωτερικά)

6,1

07-37-63/250

Fundo "στρογγυλό" συ'ερ. Διαχωριστικός τοίχος ντους ύψος 2540 mm (εένδυση 'ε λακίδια εσωτερικά)

7,4

07-37-17/000

Fundo στρογγυλό, 'όνο στοιχείο δαέδου

0,8

04-17-09/000

Fundo στρογγυλό, 'όνο διαχωριστικός τοίχος ντους ύψος 2015 mm (εένδυση 'ε λακίδια εσωτερικά)

5,3

04-17-09/050

Fundo στρογγυλό, 'όνο στοιχείο ροέκτασης ύψος 500 mm (εένδυση 'ε λακίδια εσωτερικά)

1,3

Διαχωριστικός τοίχος εξωτερικά

5,8

Αριθ. αραγγελίας
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Τετραγωνικά <έτρα ααιτού<ενων λακιδίων κατά ροσέγγιση
wedi Fundo "εντάγωνο"
Ονο'ασία

m2

07-37-56/000

Fundo "εντάγωνο" συ'ερ. Διαχωριστικός τοίχος ντους ύψος 2150 mm (εένδυση 'ε λακίδια εσωτερικά)

4,3

07-37-57/000

Fundo εντάγωνο, 'όνο στοιχείο δαέδου

1,3

04-17-10/000

Fundo εντάγωνο, 'όνο διαχωριστικός τοίχος ντους ύψος 2150 mm

3,0

Διαχωριστικός τοίχος εξωτερικά

3,0

Αριθ. αραγγελίας

wedi Fundo VBK κοχλιωτό
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

m2
10,24

07-37-50/100

Fundo VBK "κοχλιωτό" συ'ερ. Διαχωριστικός τοίχος ντους ύψος 2050 mm (εένδυση 'ε λακίδια εσωτερικά)

07-37-54/065

Fundo VBK κοχλιωτό, 'όνο στοιχείο δαέδου/αριστερά

07-37-54/066

Fundo VBK κοχλιωτό, 'όνο στοιχείο δαέδου/δεξιά

1,6

04-17-08/000

Fundo VBK κοχλιωτό, 'όνο διαχωριστικός τοίχος ντους ύψος 2015 mm (εένδυση 'ε λακίδια εσωτερικά)

8,64

Fundo VBK κοχλιωτό, 'όνο στοιχείο ροέκτασης τοίχος ντους ύψος 500 mm (εένδυση 'ε λακίδια εσωτερικά)

1,3

Διαχωριστικός τοίχος εξωτερικά

9,84

04-17-08/050

1,6

wedi VBK "στρογγυλό"
Ονο'ασία

m2

07-37-63/100

Fundo VBK, στρογγυλό, ύψος 2040 mm

6,1

07-37-17/000

Fundo VBK στρογγυλό, 'όνο στοιχείο δαέδου

0,8

04-17-09/000

Fundo VBK στρογγυλό, 'όνο διαχωριστικός τοίχος ντους ύψος 2015 mm (εένδυση 'ε λακίδια εσωτερικά)

5,3

04-17-09/050

Fundo VBK στρογγυλό, 'όνο στοιχείο ροέκτασης ύψος 500 mm (εένδυση 'ε λακίδια εσωτερικά)

1,3

Διαχωριστικός τοίχος εξωτερικά

5,8

Αριθ. αραγγελίας

wedi Fundo Phanos
Αριθ. αραγγελίας
07-44-10/000

Ονο'ασία

m2

Fundo Phanos

2,6

wedi Designer Fundos „Tulipano“, „Labirinto“, „Rosa“
Ονο'ασία

m2

07-37-44/000

Στοιχείο δαέδου Fundo Tulipano

1,3

07-37-44/000

Τοίχος εσωτερικός Fundo Tulipano

3,6

07-37-40/000

Στοιχείο δαέδου Fundo Labirinto τετράγωνο

1,5

07-37-40/000

Τοίχος εσωτερικός Fundo Labirinto τετράγωνο

8,7

07-37-41/000

Στοιχείο δαέδου Fundo Labirinto ορθογώνιο

1,1

07-37-41/000

Τοίχος εσωτερικός Fundo Labirinto ορθογώνιο

7,3

07-37-42/000

Στοιχείο δαέδου Fundo Rosa γωνιακό και λύση χώρου

0,9

07-37-42/000

Τοίχος εσωτερικός Fundo Rosa γωνιακό και λύση χώρου

5,4

Αριθ. αραγγελίας

wedi Sanoasa Ξαλώστρα „Corpo“
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

m2

07-64-30/000

Έδρα Corpo

1,8

07-64-31/000

BΟρθοστάτης BA (υοδο'ή) Corpo

2,3

wedi Sanoasa Ξαλώστρα „Disegno“
Ονο'ασία

m2

07-64-32/000

Έδρα Disegno

1,8

07-64-33/000

Ορθοστάτης BA (υοδο'ή) Disegno

2,1

Αριθ. αραγγελίας

wedi Sanoasa Ξαλώστρα „Onda“
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

m2

07-64-39/000

Έδρα Onda

1,8

07-64-40/000

Ορθοστάτης BA (υοδο'ή) Onda

2,6
®
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wedi Sanoasa Ξαλώστρα κουνιστή „Cillato“
Αριθ. αραγγελίας
07-64-46/000

Ονο'ασία

m2

Ξαλώστρα κουνιστή Cillato

3,5

wedi Sanoasa Πάγκος καθίσ<ατος „Comodo“ <ε κλίση ρος τα <ροστά
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

m2

07-64-38/000

Πάγκος καθίσ'ατος Comodo - Κλίση ρος τα 'ροστά 1°

2,3

07-64-37/000

Ορθοστάτης BA Comodo 'ε ευθύγρα''ο τελείω'α

0,5

07-64-37/500

Πάγκος καθίσ'ατος Comodo - στρογγυλό τελείω'α

0,6

Υολογισ'ός για 'ήκος 2000 mm, χωρίς εένδυση των λανών/λάτης 'ε λακίδια

wedi Sanoasa Πάγκος καθίσ<ατος „Comodo“ <ε κλίση ρος τα ίσω
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

m2

07-64-36/000

Πάγκος καθίσ'ατος Comodo - Κλίση ρος τα ίσω 3,5°

2,3

07-64-37/000

Ορθοστάτης BA Comodo 'ε ευθύγρα''ο τελείω'α

0,5

07-64-37/500

Πάγκος καθίσ'ατος Comodo - στρογγυλό τελείω'α

0,6

Υολογισ'ός για 'ήκος 2000 mm, χωρίς εένδυση των λανών/λάτης 'ε λακίδια

wedi Sanoasa Πάγκος καθίσ<ατος „Piccolo“ <ε κλίση ρος τα ίσω
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

m2

07-64-41/000

Πάγκος καθίσ'ατος Piccolo 'ε κλίση ρος τα 'ροστά

1,9

07-64-41/500

Ορθοστάτης BA για άγκο καθίσ'ατος Piccolo 'ε ευθύγρα''ο τελείω'α

0,5

07-64-41/600

Ορθοστάτης BA για άγκο καθίσ'ατος Piccolo 'ε στρογγυλό τελείω'α

0,6

Υολογισ'ός για 'ήκος 2000 mm, χωρίς εένδυση των λανών/λάτης 'ε λακίδια

wedi Sanoasa Πάγκος στο σχή<α σώ<ατος „Forma“
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

m2

07-64-42/000

Πάγκος στο σχή'α σώ'ατος Forma

3,0

07-64-43/000

Ορθοστάτης BA για άγκο στο σχή'α σώ'ατος Forma 'ε ευθύγρα''ο τελείω'α

0,5

07-64-43/500

Ορθοστάτης BA για άγκο στο σχή'α σώ'ατος Forma 'ε στρογγυλό τελείω'α

0,6

Υολογισ'ός για 'ήκος 2000 mm, χωρίς εένδυση των λανών/λάτης 'ε λακίδια

wedi Sanoasa Πάγκος καθίσ<ατος „Collina“
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

07-64-44/000

Πάγκος Collina

2,9

07-64-45/000

Ορθοστάτης BA για άγκο καθίσ'ατος Collina 'ε ευθύγρα''ο τελείω'α

0,5

07-64-45/500

Ορθοστάτης BA για άγκο καθίσ'ατος Collina 'ε στρογγυλό τελείω'α

0,6

Υολογισ'ός για 'ήκος 2000 mm, χωρίς εένδυση των λανών/λάτης 'ε λακίδια

®
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wedi Sanoasa Home Αρ. 1, ντους ατ<ού <ε δυνατότητα εένδυσης <ε λακίδια

wedi Sanoasa Home Αρ. 4, ντους ατ<ού <ε δυνατότητα εένδυσης <ε λακίδια

m2

Ονο'ασία

Πάγκος

1,1

Πάγκοι

Τοίχοι εσωτερικοί χωρίς οροφή

7,5

Τοίχοι εσωτερικοί χωρίς οροφή

11,0

Τοίχοι εξωτερικοί χωρίς οροφή

9,0

Τοίχοι εξωτερικοί χωρίς οροφή

12,5

Δάεδο

0,7

Δάεδο

Ονο'ασία

wedi Sanoasa Home Αρ. 2, ντους ατ<ού <ε δυνατότητα εένδυσης <ε λακίδια
2

Ονο'ασία
Πάγκοι

m2
2,4

1,3

wedi Sanoasa Home Αρ. 5, ντους ατ<ού <ε δυνατότητα εένδυσης <ε λακίδια

m

Ονο'ασία

2,2

m2

Πάγκος

0,9

Τοίχοι εσωτερικοί χωρίς οροφή

11,0

Τοίχοι εσωτερικοί χωρίς οροφή

8,0

Τοίχοι εξωτερικοί χωρίς οροφή

12,5

Τοίχοι εξωτερικοί χωρίς οροφή

9,5

Δάεδο

0,9

Δάεδο

1,1

wedi Sanoasa Home Αρ. 3, ντους ατ<ού <ε δυνατότητα εένδυσης <ε λακίδια
Ονο'ασία
Πάγκοι

wedi Sanoasa Home Αρ. 6, ντους ατ<ού <ε δυνατότητα εένδυσης <ε λακίδια

m2

Ονο'ασία

2,0

m2

Πάγκοι

0,9

Τοίχοι εσωτερικοί χωρίς οροφή

12,0

Τοίχοι εσωτερικοί χωρίς οροφή

5,5

Τοίχοι εξωτερικοί χωρίς οροφή

12,57

Τοίχοι εξωτερικοί χωρίς οροφή

6,8

Δάεδο

0,9

Δάεδο

1,4

Στοιχεία ειφανειών Sanoasa Home
Αριθ. αραγγελίας
07-66-70/000

Ονο'ασία
Sanoasa Home Nr. 7

Κα'ίνες, εσωτερική ειφάνεια
7,8 m

2

Κα'ίνες, εξωτερική ειφάνεια
9,5 m

2

Ειφάνεια δαέδου

Πάγκος καθίσ'ατος

2

0,0 m2

1,3 m2

1,3 m2

0,85 m2

0,9 m2

1,5 m2

1,0 m2

2,3 m

2

4,7 m λάτη
07-66-80/000

Sanoasa Home Nr. 8

8,8 m2

10,0 m2
2

3,4 m λάτη
07-66-90/000

Sanoasa Home Nr. 9

5,3 m2

2,3 m2
2

3,5 m λάτη
2,9 m2 λάτη
07-67-00/000

Sanoasa Home Nr. 10

6,0 m

2

9,0 m2
2

2,6 m λάτη
Οι αναφερό'ενες διαστάσεις αοτελούν καθαρές τι'ές ειφάνειας. Θα ρέει να συνυολογιστεί η αώλεια αό την κοή των λακιδίων. Οι εξωτερικές ειφάνειες των κα'ινών
συ'εριλα'βάνουν και τις λάτες.
wedi Sanbath, σειρά Wave
Αριθ. αραγγελίας

Ονο'ασία

m2

07-36-03/500

Νιτήρας Wave (ερι'ετρική εένδυση 'ε λακίδια)

1,5

07-36-03/500

Μανιέρα Wave (εσωτερική εένδυση 'ε λακίδια)

2,9

07-36-01/000

Λεκάνη Wave (εξωτερική και ερι'ετρική εένδυση 'ε λακίδια)

3,4

07-36-01/000

Στήλη ντους Wave (εένδυση 'ε λακίδια στο λάι και 'ροστά)

2,06

07-36-02/000

Στήλη ντους Wave (εένδυση 'ε λακίδια εάνω)

0,84

wedi Sanbath, σειρά Cube
Ονο'ασία

m2

07-36-06/000

Νιτήρας Cube (εξωτερική ερι'ετρική εένδυση 'ε λακίδια)

2,0

07-36-06/000

Νιτήρας Cube (εένδυση 'ε λακίδια εάνω και εσωτερικά)

0,6

07-36-07/000

Μανιέρα Cube (εσωτερική εένδυση 'ε λακίδια)

2,8

07-36-07/000

Λεκάνη Cube (εξωτερική και ερι'ετρική εένδυση 'ε λακίδια)

3,3

07-36-05/000

Στήλη ντους Cube (εένδυση 'ε λακίδια στο λάι, 'ροστά και εάνω)

3,3

Αριθ. αραγγελίας

wedi Sanbath, σειρά Flat
Αριθ. αραγγελίας
07-36-03/500

Ονο'ασία

m2

Νιτήρας Flat (ερι'ετρική και εσωτερική εένδυση 'ε λακίδια)

0,5

®
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Γενικοί όροι καταστήµατος
I. Γενικά
1. Οι γενικοί όροι καταστήµατος της wedi GmbH ισχύουν στην αντίστοιχη έκδοση για τη διεκεραίωση όλων
των αραγγελιών, οοιουδήοτε είδους, µε εξαίρεση την τοοθέτηση, την εγκατάσταση ή τη
συναρµολόγηση των κατασκευαστικών υλικών ή στοιχείων Για τις εξαιρέσεις, ο κανονισµός σύνδεσης για
οικοδοµικές εργασίες (VOB) αοτελεί θεµέλιο του συµβολαίου. Προσφέρουµε στους ελάτες µας εξέταση
των όρων συµβολαίου του VOB/B και αν χρειαστεί και των τεχνικών ροδιαγραφών του VOB/C.
2. Οι όροι αγοράς του αγοραστή εναντιώνονται ρητά σύµφωνα µε το αρόν έγγραφο εφόσον αοκλίνουν αό
τους γενικούς όρους ώλησης, αράδοσης και ληρωµής µας. Η αοσιώηση στην ερίτωση ου
υάρχουν όροι των ελατών ου αοκλίνουν αό τους εδώ αναφερόµενους δεν µορεί να θεωρηθεί ως
αοδοχή αυτών εκ µέρους µας. Με την αράδοση της αραγγελίας οι ελάτες µας αναγνωρίζουν τους
γενικούς όρους ώλησης, αράδοσης και ληρωµής µας. Τυχόν αοκλίνουσες αό τους γενικούς όρους
ωλήσεων, ροφορικές ή τηλεφωνικές συµφωνίες µας δεσµεύουν κατόιν δικής µας γρατής
ειβεβαίωσης.
3. Εφ' όσον αυτοί οι όροι δεν µορούν να εφαρµοστούν ή κρίνονται ανεαρκής, και εφ' όσον δεν έχει
συµφωνηθεί κάτι διαφορετικό, τότε εφαρµόζεται συµληρωµατικά το Εµορικό Δίκαιο (HGB) και το Αστικό
Δίκαιο (BGB).
4. Οι ροσφορές µας, καθώς και τα δείγµατα, τα ενηµερωτικά φυλλάδια, τα σχέδια και άλλα στοιχεία δεν
είναι δεσµευτικά, εφ' όσον δεν έχει συναφθεί γρατή συµφωνία ή βεβαίωση.
5. Δεν ισχύουν οι ροφορικές συµφωνίες.
6. Ο ελάτης δεσµεύεται για την αραγγελία του για διάστηµα 2 εβδοµάδων. Για την νοµική τους ισχύ
ααιτείται η έγγραφη συγκατάθεση µας. Εάν η αραγγελία εκτελεστεί αό εµάς άµεσα ή εάν δεν
αορριφθεί εντός 2 εβδοµάδων, τότε θεωρείται ότι έχουµε ειβεβαιώσει την αραγγελία. Στην ερίτωση
άµεσης εκτέλεσης της αραγγελίας, η αόδειξη κοστολόγησης ισχύει και ως έγγραφο βεβαίωσης
αραγγελίας
7. Στα λαίσια της ειβεβαίωσης της αραγγελίας, εφιστούµε την ροσοχή στην ύαρξη ορισµένων τεχνικών
ρο οθέσεων αλλά και στον τρόο διεκεραίωσης της αραγγελίας, ροκειµένου να εξασφαλίσουµε την
λήρη λειτουργικότητα σε συνεργασία µε άλλους τεχνικούς κλάδους ου συµµετέχουν στο έργο. Στη µη
συµµόρφωση µε τις υοδείξεις εεξεργασίας αοοιούµαστε οοιαδήοτε ευθύνη για τις συνέειες ου
θα ροκύψουν.
8. Τα ροσωικά στοιχεία εεξεργάζονται ηλεκτρονικά, αοκλειστικά και µόνον για εµορικούς σκοούς και
µεταβιβάζονται µόνο σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας ερί ροστασίας των ροσωικών
δεδοµένων.
Η εµορική αλληλογραφία ου εκτυώνεται µε ηλεκτρονικά συστήµατα µηχανοργάνωσης είναι νοµικά
δεσµευτική, ακόµα και όταν αυτή είναι ανυόγραφη.
II. Τιµές
1. Οι τιµές ου αναφέρονται είναι καθαρές για την αράδοση αό το εργοστάσιο του Emsdetten. Ισχύουν οι
συµφωνηµένες τιµές ου ροκύτουν αό τους ισχύοντες τιµοκαταλόγους κατά τη χρονική στιγµή
υοβολής της αραγγελίας.
2. Εάν η αράδοση ραγµατοοιηθεί 4 µήνες µετά την ειβεβαίωση της αραγγελίας, τηρούµε το δικαίωµα
αύξησης της τιµής, εφ' όσον έχει ροκύψει ουσιαστική µεταβολή στους αράγοντες κόστους ου
καθορίζουν το συµβόλαιο, όως είναι οι µισθοί, το κόστος συσκευασίας, το κόστος µεταφοράς, το
ενεργειακό κόστος, το κόστος των ρώτων υλών, η φορολογία. Η αύξηση του τιµήµατος ραγµατοοιείται
οσοστιαία, ανάλογα µε την ειρροή του αράγοντα κόστους. Αυτό δεν ισχύει εάν υάρχει σχέση
µακροχρόνιας ίστωσης. Οι αρόβλετες δαάνες ου ροκαλούνται αό αραλείψεις του ελάτη και
εηρεάζουν σηµαντικά τις συµβατικές υοχρεώσεις, κοστολογούνται χωριστά.
3. Οι εκτώσεις ή άλλες µειώσεις των τιµών, καθώς και οι τµηµατικές αραδόσεις γίνονται σύµφωνα µε τη
γρατή µας βεβαίωση.
III. Προθεσµία αράδοσης
1. Η ροθεσµία αράδοσης ξεκινά αό την ηµέρα ειβεβαίωσης ή διεκεραίωσης της αραγγελίας. Δεν είναι
δεσµευτική εφ' όσον δεν έχει συµφωνηθεί µία γρατή ηµεροµηνία αράδοσης.
2. Στην ερίτωση δεσµευτικής ροθεσµίας αράδοσης, αυτή αρατείνεται ανάλογα εάν ροκύψουν
καταστάσεις για τις οοίες δεν ευθυνόµαστε εµείς όως ανωτέρα βία, αεργιακές κινητοοιήσεις,
αναόφευκτες διακοές λειτουργίας, οδοφράγµατα, έλλειψη ενέργειας, λήψη υηρεσιακών µέτρων για τη
διάρκεια της αρακώλυσης. Στην ερίτωση δεσµευτικής ροθεσµίας αράδοσης, αυτή θεωρείται
καθυστερηµένη εφ' όσον ο ελάτης έχει αραχωρήσει γρατώς µία αράταση της ροθεσµίας για 2
εβδοµάδες. Μετά την αρέλευση της αράτασης ο ελάτης έχει το δικαίωµα υαναχώρησης αό το
συµβόλαιο. Η έγερση αξιώσεων αοζηµίωσης εριορίζονται µε εξαίρεση τον τραυµατισµό, την ρόκληση
σωµατικών βλαβών και βλαβών υγείας αό ρόθεση ή αό αµέλεια.
3. Τηρούµε το δικαίωµα τµηµατικών αραδόσεων και µερικής αροχής υηρεσιών.
4. Ο ελάτης είναι υοχρεωµένος να αραλάβει το εµόρευµα εντός 14 ηµερών µετά την ειβεβαίωση της
αραγγελίας ή την έκδοση τιµολογίου ή το αργότερο µε την αρέλευση του συµφωνηµένου χρονικού
διαστήµατος αράδοσης.
IV. V. Όροι αράδοσης, µεταβίβαση κινδύνου
1. Εάν γνωστοοιηθούν γεγονότα, τα οοία σύµφωνα µε ευσυνείδητη εµορική κρίση, αοδεικνύουν τον
εριορισµό της ιστολητικής ικανότητας του ελάτη, µορεί να γίνει ααιτητή αό τον ελάτη η
αοληρωµή του οσού της αραγγελίας σε δόσεις και µέσα σε εύλογη ροθεσµία ή να του ζητηθούν
αντίστοιχες εγγυήσεις. Σε ερίτωση άρνησης, τηρείται το δικαίωµα υαναχώρησης αό το συµβόλαιο. Σ'
αυτή την ερίτωση γίνεται ααιτητή η άµεση εξόφληση των υηρεσιών ου έχουν ήδη αρασχεθεί.
2. Η αοστολή του εµορεύµατος γίνεται µε έξοδα του ελάτη.
3. Για την αγορά καταναλωτικών αγαθών (§ 474 σε συνδυασµό µε το § 13 BGB), µεταβιβάζεται κατά την
αράδοση του εµορεύµατος στον ελάτη και ο κίνδυνος της τυχαίας τώσης ή της τυχαίας µείωσης της
αξίας. Σε όλες τις άλλες εριτώσεις ο κίνδυνος µεταβιβάζεται στο µεταφορέα κατά την αράδοση του
εµορεύµατος. Αυτό ισχύει και για την ερίτωση ου η αοστολή και η µεταφορά γίνει µε τα µεταφορικά
µέσα της εταιρίας και το δικό της ροσωικό.
4. Για αοκλίσεις αό τον τρόο και το σηµείο αράδοσης την ευθύνη φέρει ο ελάτη για το ρόσθετο
κόστος ή τις ενδεχόµενες ζηµιές ου θα ροκληθούν.
V. Όροι ληρωµής
1. Η τιµή αγοράς και οι λοιές χρεώσεις καταβάλλονται κατά την αράδοση του εµορεύµατος, την έκδοση ή
την αοστολή του τιµολογίου ή της αόδειξης αγοράς.
2. Οι ληρωµές θα ρέει να γίνονται 14 ηµέρες µετά την αραλαβή της αόδειξης ληρωµής ή ενός άλλου
εγγράφου µε το οοίο θα ααιτείται η ληρωµή.
3. Η ληρωµή θα ρέει να γίνεται µόνον µε κατάθεση σε έναν αό τους τραεζικούς λογαριασµούς ου
αναφέρονται στην αόδειξη ή σε δικό µας άτοµο ου θα φέρει την αντίστοιχη εξουσιοδότηση είσραξης.
4. Η ληρωµή µε ειταγές ή ιστώσεις γίνεται µόνον µετά αό ροηγούµενη έγγραφη συµφωνία. Το οσό
αγοράς χρεώνεται άµεσα στην ερίτωση ειταγής, εάν δεν τηρηθούν οι όροι ληρωµής ή γίνουν
γνωστοοιηθούν λόγοι ου αοδεικνύουν τον εριορισµό της ιστολητικής ικανότητας του ελάτη.
5. Με τις ληρωµές αοληρώνονται ρώτα οι τόκοι ου θα ροκύψουν και µετά οι αλαιότερες χρεώσεις.
6. Οι αοστελλόµενοι λογαριασµοί θεωρούνται αοδεκτοί, εάν εντός 14 ηµερών µετά την αοστολή τους δεν
έχει υοβληθεί γρατή ένσταση µε τους λόγους. Η αναγνώριση της ένστασης γίνεται εφ' όσον υάρχει
ιδιαίτερη υόδειξη στο λογαριασµό.
7. Ο συµψηφισµός µορεί να γίνει µόνο µε αδιαµφισβήτητες ή νοµικά έγκυρες διαταγές.
8. Ο ελάτης µορεί να κάνει χρήση του δικαιώµατος ειφύλαξης, εφ' όσον αυτό βασίζεται σε συµβατικές
αξιώσεις.
VI. Εγγυήσεις, εικρίσεις ελαττώµατος και ευθύνη
1. Οι ααιτήσεις για ελαττώµατα στο υλικό αραγράφονται µετά αό δύο χρόνια στις αγορές αό έναν
καταναλωτή (§ 13 BGB), σε όλες τις άλλες εριτώσεις αραγράφονται µετά αό 12 µήνες, αρχής
γενοµένης αό την αράδοση του εµορεύµατος. Αυτό δεν ισχύει εάν ο νόµος σύµφωνα µε το §§ 438 Παρ. 1
Αρ. 2 (κτίρια και αντικείµενα κτιρίων), 479 Παρ. 1 (ααίτηση υαναχώρησης) και 634 a Παρ. 1 Αρ. 2
(κατασκευαστικά ελαττώµατα) BGB ροβλέει µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. Στην ερίτωση µη
τήρησης των οδηγιών λειτουργίας, συντήρησης, χρήσης και εεξεργασίας ή σε ερίτωση αλλαγών ή µη
ροβλεόµενης χρήσης ακυρώνεται κάθε αρεχόµενη εγγύηση.
2. Οι αξιώσεις εγγύησης εριορίζονται αρχικά στην εκ των υστέρων κάλυψη (ειδιόρθωση ελαττωµάτων ή
αντικατάσταση). Ο ειλεγµένος τρόος κάλυψης µορεί να µορεί να αρνηθεί εάν η κάλυψη είναι εφικτή
µόνον µε δυσανάλογα υψηλό κόστος. Σ' αυτή την ερίτωση οι αξιώσεις του ελάτη εριορίζονται στον
άλλο τρόο κάλυψης, εφ' όσον αυτός δεν είναι σύµφωνα µε το § 275 Παρ. 2 ή Παρ. 3 BGB.
3. Σε ερίτωση αδυναµίας κάλυψης ο ελάτης µορεί να ειλέξει την υαναχώρηση αό το συµβόλαιο ή τη
µείωση της τιµής αγοράς καθώς και για την ααίτηση αοζηµίωσης ή την καταβολή άσκοων δαανών εφ'
όσον υάρχουν οι νοµικές ρο οθέσεις. Αοτυχία της αντιµετώισης των ελαττωµάτων (ειδιόρθωση)

υάρχει µετά αό δεύτερη ανειτυχή ροσάθεια.
4. Για την αοκατάσταση των ελαττωµάτων ισχύουν τα εξής:
a. Τα αναγνωρίσιµα ελαττώµατα, οι λανθασµένες αοστολές ή οι λανθασµένες οσότητες θα ρέει να
δηλωθούν άµεσα και το αργότερο µία εβδοµάδα µετά την αραλαβή του εµορεύµατος.
b. Τα ελαττώµατα ου δεν εντοίζονται αµέσως µετά αό σχολαστικό έλεγχο, θα ρέει να δηλωθούν
αµέσως µετά τον εντοισµό τους.
c. Το ελαττωµατικό εµόρευµα δεν ειτρέεται να εεξεργαστεί εραιτέρω και δεν ειτρέεται να
συνεχιστεί η διάθεσή του, εφ' όσον δεν εέλθει συµφωνία µετά την εκδήλωση αραόνων ή, στην
ερίτωση αδυναµίας συµφωνίας, εάν έχει ραγµατοοιηθεί µία διαδικασία εξασφάλισης
αοδεικτικών στοιχείων αό έναν εξουσιοδοτηµένο ραγµατογνώµονα του βιοµηχανικού και εµορικού
ειµελητηρίου στην έδρα του ελάτη.
d. Το εµόρευµα θα ρέει να είναι διαθέσιµο για τον έλεγχο του ελαττώµατος. Σε ερίτωση άρνησης
της διάθεσης ακυρώνεται η εγγύηση.
e. Εάν διαιστωθεί και αοδειχθεί το ελάττωµα έχουµε το δικαίωµα να καθορίσουµε τον τρόο κάλυψης
σύµφωνα µε τα συµφέροντα του ελάτη και λαµβάνοντας υόψη το είδος του ελαττώµατος.
f. Σε ερίτωση ου αρουσιαστεί ερίτωση αροχής εγγύησης στον τελικό καταναλωτή, ο ελάτης
υοχρεούνται να µας ενηµερώσει άµεσα.
g. Στις διµερής εµορικές συναλλαγές µεταξύ εµόρων αραµένει σε ισχύ το § 377 HGB.
VII. Δικαιώµατα εξασφάλισης, ειφύλαξη ιδιοκτησίας, αοζηµίωση
1. Η κυριότητα του εµορεύµατος αρακρατείται µέχρι την λήρη εξόφληση της τιµής αγοράς. Για τα
εµορεύµατα, τα οοία ροµηθεύεται ο ελάτης µε σκοό να ασκήσει τις εαγγελµατικές του
δραστηριότητες, αρακρατούµε την κυριότητα του εµορεύµατος, µέχρι να εξοφληθούν όλες οι ααιτήσεις
αό τον ελάτη για την τρέχουσα εµορική συναλλαγή, καθώς και οι µελλοντικές ααιτήσεις αό
συµβόλαια ου έχουν συναφθεί ταυτόχρονα ή αργότερα, η εξόφληση υολοίων λογαριασµών και η
αοδοχή συναλλαγµατικών ή ειταγών µέχρι την εξαργύρωσή τους.
2. Σε ερίτωση καθυστέρησης ληρωµής αό τον ελάτη, έχουµε το δικαίωµα να αξιώσουµε την ειστροφή
του εµορεύµατος µετά αό έγγραφη ροειδοοίηση. Ο ελάτης είναι υοχρεωµένος να αραδόσεις το
εµόρευµα ή µορεί να µεταφέρει την υοχρέωση ειστροφής έναντι τρίτων κατόιν ααίτησης. Η
ειστροφή ή η κατάσχεση του εµορεύµατος δεν θεωρείται ως υαναχώρηση αό το συµβόλαιο εκ µέρους
µας.
3. Σε ερίτωση της εεξεργασίας, της σύνδεσης ή της ανάµιξης των ααλλοτριωµένων ροόντων τότε η
wedi GmbH αοκτά τη συνιδιοκτησία µόνο στο ύψος του µεριδίου στο ααλλοτριωµένο αντικείµενο κατά τη
χρονική στιγµή της εεξεργασίας, της σύνδεσης ή της ανάµιξης. Εάν ο ελάτης αοκτήσει την
αοκλειστική ιδιοκτησία σε µία αό τις ροαναφερόµενες εριτώσεις, τότε µεταβιβάζει στη wedi GmbH
τη συνιδιοκτησία µόνο στο ύψος του µεριδίου στο ααλλοτριωµένο αντικείµενο κατά τη χρονική στιγµή της
εεξεργασίας, της σύνδεσης ή της ανάµιξης. Ο ελάτης θα ρέει σ' αυτές τις εριτώσεις να διαφυλάξει
το εµόρευµα ου βρίσκεται σε καθεστώς ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας µε τη wedi GmbH.
4. Ο ελάτης έχει το δικαίωµα να ααλλοτριώσει τα ροόντα ειφύλαξης µόνο στις συνήθεις εµορικές
σχέσεις, στις κανονικές εµορικές συνθήκες του και εφόσον δεν υάρχει καθυστέρηση. Το δικαίωµα
ααλλοτρίωσης αραλείεται ακόµα και όταν ο ελάτης έχει συµφωνήσει µε τους αοδέκτες του την
ααγόρευση υαναχώρησης. Δεν ειτρέονται οι κατασχέσεις ή η δέσµευση του εµορεύµατος.
5. Εάν τα ροόντα ειφύλαξης του ελάτη ααλλοτριωθούν χωριστά ή µαζί µε εµόρευµα ου δεν ανήκει
στη wedi GmbH, τότε ο ελάτης µεταβιβάζει σε µας τις αξιώσεις ου αορρέουν αό την ααλλοτρίωση
(συµερ. όλων των υολοίων των λογαριασµών) στο ύψος της αξίας λογαριασµού των ροόντων
ειφύλαξης µε όλα τα δευτερεύοντα δικαιώµατα. Η wedi GmbH αοδέχεται αυτή τη µεταβίβαση.
6. Ο ελάτης εξουσιοδοτείται αό τη wedi GmbH, να εισράξει τις µεταβιβασµένες στη die wedi GmbH
ααιτήσεις για λογαριασµό του. Το δικαίωµα ααλλοτρίωσης µορεί να ανακληθεί εάν ο ελάτης δεν
εκληρώνει τις υοχρεώσεις ληρωµής του ή εάν έχει συµφωνήσει µε τους αοδέκτες του την ααγόρευση
υαναχώρησης. Κατόιν ααίτησης, ο ελάτης είναι υοχρεωµένος να ενηµερώσει τους αοδέκτες του για
την αραχώρηση σε εµάς και να µας δώσει τις ααραίτητες ληροφορίες και τα θεµέλια για την είσραξη.
7. Αν τα ροόντα ειφύλαξης χρησιµοοιηθούν αό τον ελάτη για την ραγµατοοίηση ενός έργου ή ενός
συµβολαίου αράδοσης έργου, τότε η ααίτηση αό το έργο ή το συµβόλαιο αράδοσης έργου
αραχωρείται στην ίδια έκταση στη wedi GmbH όως ορίζει η αράγραφος 3.
8. Εάν τα ροόντα ειφύλαξης του ελάτη ενσωµατωθούν ως σηµαντικό µέρος στο οικόεδο τρίτων, τότε ο
ελάτης µεταβιβάζει σε µας τις ααιτήσεις για ληρωµή στο ύψος της αξίας των ροόντων ειφύλαξης
µαζί µε όλα τα δευτερεύοντα δικαιώµατα, συµεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος της αραχώρησης
υοθήκης. Με την αρούσα αοδεχόµαστε αυτή τη µεταβίβαση. Όσον αφορά την αξία των ροόντων
ειφύλαξης, ισχύουν τα ροαναφερόµενα άρθρα 3 και 7. Εάν τα ροόντα ειφύλαξης του ελάτη
ενσωµατωθούν ως σηµαντικό µέρος στο οικόεδο τρίτων, τότε ο ελάτης µεταβιβάζει σε µας τις
ααιτήσεις για ληρωµή στο ύψος της αξίας των ροόντων ειφύλαξης µαζί µε όλα τα δευτερεύοντα
δικαιώµατα εάν το οικόεδο ααλλοτριωθεί. Με την αρούσα αοδεχόµαστε αυτή τη µεταβίβαση. Ισχύει
ανάλογα το άρθρο 3.
9. Ο ελάτης υοχρεούται να ενηµερώσει άµεσα τη wedi GmbH και να αραδώσει όλα τα σχετικά έγγραφα
αντίρρησης για τα µέτρα εκτέλεσης τρίτων σχετικά µε τα ροόντα ειφύλαξης. Υοχρεούνται να υοδείξει
την ιδιοκτησία ή την συνιδιοκτησία µας.
10. Με τη διακοή των ληρωµών ή/και την αίτηση για την έναρξη διαδικασίας τώχευσης, διαγράφεται το
δικαίωµα ααλλοτρίωσης, εεξεργασίας, σύνδεσης ή ανάµιξης των ροόντων ειφύλαξης, ή και η
εξουσιοδότηση για είσραξη των αραχωρηµένων ααιτήσεων. Σε ερίτωση διαµαρτυρίας ειταγής
συναλλαγµατικής αύει να ισχύει η εξουσιοδότηση είσραξης. Αυτό δεν ισχύει για τα δικαιώµατα του
διαχειριστή τώχευσης.
11. Αν η αξία των αραχωρηµένων ασφαλειών υερβεί συνολικά ερισσότερο αό 10% τις ααιτήσεις, τότε η
wedi GmbH είναι υοχρεωµένη αν το ααιτήσει ο αγοραστής να αοδεσµεύσει ή να ειστρέψει τις
ασφάλειες κατά την ειλογή της.
12. Το κόστος όλων των µέτρων για τη διατήρηση ή την εξασφάλιση της ιδιοκτησίας µας, ειβαρύνει τον
ελάτη.
13. Σε ερίτωση καθυστέρησης ληρωµής αό τον ελάτη, η wedi GmbH µορεί να υαναχωρήσει αό το
συµβόλαιο αγοράς. Εάν έραν αυτών, υάρχει αό την λευρά µας ααίτηση αοζηµίωσης και δεχθούµε
την ειστροφή του εµορεύµατος, τότε τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η wedi GmbH θα ιστώσει
στον ελάτη την τιµή αγοράς του εµορεύµατος ου είχε κατά τη χρονική στιγµή της ειστροφής. Κατόιν
ειθυµίας του ελάτη, η οοία εκδηλώνεται αµέσως µετά την ειστροφή του εµορεύµατος, διορίζεται
ένας ορκωτός ραγµατογνώµονας του βιοµηχανικού και εµορικού ειµελητηρίου δικής του ειλογής, ο
οοίος θα εκτιµήσει την τιµή αγοράς. Ο ελάτης ειβαρύνεται µε το κόστος ειστροφής και αξιοοίησης
του εµορεύµατος. Το κόστος αξιοοίησης ανέρχεται στο 5 % της αξίας αξιοοίησης. Αυτό µορεί να
οριστεί υψηλότερα ή χαµηλότερα εάν η wedi GmbH αοδείξει ότι το κόστος είναι υψηλότερο ή ο ελάτης
αοδείξει ότι το κόστος είναι χαµηλότερο
14. Η wedi GmbH φέρει εριορισµένη ευθύνη βάσει νοµοθεσίας για τη ζηµιά ου ροκλήθηκε µε υαιτιότητά
της, ως εξής:
a. Σε ερίτωση ελαφριάς υαιτιότητας υάρχει ευθύνη µόνο για την αραβίαση των συµβατικών
υοχρεώσεων. Η ευθύνη εριορίζεται στις τυικές ροβλέψιµες ζηµιές κατά τη σύναψη της
συµφωνίας. Αυτός ο εριορισµός δεν ισχύει για βλάβες υγείας, τραυµατισµούς και σωµατικές βλάβες.
b. Η ευθύνη υάρχει µόνον εφ' όσον η ζηµιά δεν καλύτεται αό ασφαλιστικό συµβόλαιο ου έχει συνάψει
ο ελάτης για τη συγκεκριµένη ερίτωση ζηµιάς.
c. Ανεξάρτητα αό την υαιτιότητα της wedi GmbH, αραµένει ανέαφη ευθύνη σε ερίτωση
αόκρυψης του ελαττώµατος, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ευθύνης ροόντων, αό την αοδοχή
εγγυήσεων ή του κινδύνου κτήσης.
d. Η ευθύνη για την καθυστέρηση αράδοσης ρυθµίζεται στην ενότητα III. – ροθεσµίες αράδοσης.
e. Αοκλείεται η ροσωική ευθύνη των νοµικών εκροσώων, των βοηθών εκτέλεσης και των
εργαζοµένων της wedi GmbH για τις ζηµιές ου ροκλήθηκαν αό ελαφριά υαιτιότητά τους.
VIII. Προορισµός, αρµοδιότητα δικαστηρίων, εφαρµοζόµενο δίκαιο, µερική ανενεργησία
1. Για όλες τις διαφωνίες ου θα ροκύψουν άµεσα ή έµµεσα αό τη σύµβαση, είναι αοκλειστικά αρµόδια η
δικαστική στην έδρα της εταιρίας µας, εφ' όσον ο ελάτης µας είναι έµορος σύµφωνα µε το HGB ή εάν
ρόκειται για νοµικό ρόσωο δηµοσίου δικαίου ή εάν ρόκειται για ειδική διαχείριση δηµοσίου δικαίου.
2. Για αυτούς τους όρους καταστήµατος και τις νοµικές σχέσεις στο σύνολό τους µεταξύ των συµβαλλοµένων,
ισχύει το γερµανικό δίκαιο µε αοκλεισµό της νοµοθεσίας ερί αγορών των ΗΕ. Εάν η έδρα του ελάτη
βρίσκεται εκτός της Γερµανίας, ισχύει το γερµανικό δίκαιο, συµεριλαµβανοµένης της νοµοθεσίας ερί
αγορών των ΗΕ (CISG).
3. Εάν µία αό αυτές τις διατάξεις είναι ανενεργή ή εάν δεν µορεί να εφαρµοστεί ή να εκτελεστεί, τότε
διατηρείται η ισχύ των υόλοιων διατάξεων. Οι µεµονωµένες άκυρες διατάξεις ρέει να
αντικατασταθούν αό άλλες ενεργές διατάξεις, οι οοίες ροσεγγίζουν κατά το λείστο την άκυρη διάταξη
ως ρος το εριεχόµενο και τη διάθεση των συµβαλλοµένων. Το ίδιο ισχύει εάν κατά την εκτέλεση της
σύµβαση διαιστωθεί συµβατικό κενό ου ααιτεί κάλυψη.
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