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WIM PLATTE SYSTEM

KATALOG PRODUKTÓW





BRODZIKI PODPŁYTKOWE 
Z KOMPAKTOWYMI ODPŁYWAMI LINIOWYMI

BRODZIKI PODPŁYTKOWE 
Z KOMPAKTOWYMI ODPŁYWAMI PUNKTOWYMI

LISTWY BRODZIKOWE WYKOŃCZENIOWE I SPADKOWE

PŁYTY BUDOWLANE

ZESTAWY I GOTOWE ELEMENTY DO ZABUDOWY

AKCESORIA MONTAŻOWE



BRODZIK PODPŁYTKOWY 
Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM LINIOWYM
BRODZIK PODPŁYTKOWY 
Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM PUNKTOWYM

Z PŁYTĄ BUDOWLANĄ SPADKOWĄ

Nowoczesny kompaktowy odpływ liniowy lub punktowy, zintegrowany z płytą 
spadkową, to brodzik posadzkowy typu „walk-in”.

Nowa generacja odpływów liniowych to połączenie designu, funkcjonalności 
i niezawodności. Nowoczesność i kompaktowość rozwiązania polega na 
połączeniu odpływu liniowego/punktowego z płytą spadkową wyposażoną 
w syfon. 

TRADYCYJNY NOWOCZESNY – zalety

posadowienie odpływu z syfonem    (4h) posadowienie odpływu z syfonem (4h)

obrzucenie syfonu z odpływem
wykonanie warstwy spadkowej

wklejenie płyty brodzikowej + taśm (4h)

gwarancja szczelności (w zakładzie produkcyjnym)

gruntowanie
uszczelnianie odpływu kołnierzem z maty

gwarancja spadków 2% (wytyczone przez CNC)

odprowadzenie wody od 48-72 l/m 
(w zależości od modelu syfonu)

wykonanie izolacji z wklejaniem taśm mankiety uszczelniające 3D

odspajanie się zapraw cementowych 
od powierzchni odpływów opcjonalnie listwa pod odpływ do płytek

rozszczelnianie się tych warstw !!! zgodne ze Standardami Prac Glazurniczych 
rekomendowanych przez PZP i IRzP

(120h)

(4h)

(24h)

Nowoczesny odpływ liniowy z płytą budowlaną, a brodzik tradycyjny



• Szybki i łatwy montaż rewolucyjnie skraca czas prac remontowych.

• Wytyczone spadki pozwalają na swobodny odpływ wody, a fabrycznie 
montowany odpływ gwarantuje 100% szczelności.

• Dzięki swojej budowie zapewnia wysoką izolacyjność termiczną, eliminując 
zjawisko zimnej posadzki.

• Pozwala na uzyskanie efektu większej przestrzeni oraz swobodnej jej aranżacji. 

• Przeznaczony jest do pokrywania okładziną ceramiczną (płytki ceramiczne, 
kamień naturalny, mozaika szklana).

• Charakteryzuje się całkowitą wodoodpornością i odpornością na degradację 
biologiczną, chemiczną, w tym szczególnie na powstawanie grzybów i pleśni.
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BRODZIK PODPŁYTKOWY Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM LINIOWYM

DESIGN 1S, 1SP, 2S
Odpływ liniowy zintegrowany z płytą budowlaną – 
brodzik posadzkowy typu „walk-in”

 DOSTĘPNE WYMIARY:

brodziki
szerokość (mm)

– bok z odpływem
długość (mm)

– bok ze spadkiem 
Grubość płyty (mm)

DESIGN 2S
DESIGN 1S

DESIGN 1SP

800-900-1000-1100-1200 700-800-900 50

800-900-1000-1100-1200 1000-1100-1200 60

800-900-1000-1100-1200 1300-1400-1500* 60

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru zgodnie z indywidualną potrzebą klienta.
Więcej informacji na platformie zamówieniowej ebrodzik.pl

 WŁAŚCIWOŚCI:
Brodzik podpłytkowy DESIGN jest elementem nośnym wykonanym 
z płyty budowlanej pokrytej dodatkową warstwą zaprawy izolacyjnej 
wraz z wyposażeniem. Posiada wytyczone spadki oraz zamontowany 
integralnie odpływ liniowy. Zastępuje tradycyjne brodziki umożliwiając 
licowanie płaszczyzny brodzika z pozostałą częścią posadzki bez stopni 
i progów dając rozwiązanie typu „walk in“. Produkt przeznaczony jest do 
pokrywania okładziną ceramiczną (płytki ceramiczne, kamień natural-
ny, mozaika szklana). Fabrycznie montowany odpływ, gwarantuje 100% 
szczelność, a wytyczone na płycie spadki, swobodny odpływ wody.
W skład zestawu oprócz płyty brodzikowej wchodzi także syfon
48 l/min wraz z przymiarem montażowym oraz wąskoszczelinowy ruszt 
maskujący odpływ. W zależności od miejsca usytuowania w łazience 
brodzik może być wyposażony w komplet systemowych listew, które 
w sposób estetyczny i trwały łączą płytę z pozostałą częścią łazienki. 

 ZASTOSOWANIE:
Produkt przeznaczony jest do stosowania pod deszczownice i natryski 
o wydajności do 48 l/min w kabinach prysznicowych i natryskach oraz 
innych miejscach odpływu wody licujących się z posadzką. Doskona-
le sprawdza się w łazienkach, pokojach kąpielowych, SPA & Wellness 
czy w innych obiektach rekreacyjnych. Jego zastosowanie pozwala na 
uzyskanie efektu większej przestrzeni oraz swobodę aranżacji łazienki
i innych miejsc gdzie może być zabudowany. Dzięki zastosowanym roz-
wiązaniom produkt jest łatwy, wygodny i szybki w montażu dla glazur-
ników i instalatorów. Brak barier oraz wysoka wytrzymałość na nacisk 
sprawia, że brodzik doskonale nadaje się do zastosowania w pryszni-
cach lub natryskach przystosowanych dla potrzeb osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich.  

AKCESORIA DO BRODZIKÓW PODPŁYTKOWYCH 
DESIGN 1S, 1SP, 2S 

Akcesoria opcjonalne – listwa/listwy wykończeniowe, 
maskujące brzeg płytki

Wydajność syfonu: 48 l/min
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DESIGN 2S
dwa spadki w kierunku 
odpływu

DESIGN 1S
jeden spadek w kierunku 
odpływu

DESIGN 1SP
przyścienny, jeden spadek
w kierunku odpływu
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BRODZIK PODPŁYTKOWY Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM LINIOWYM

PROFESSIONAL 1S, 1SP, 4S
Odpływ liniowy zintegrowany z płytą budowlaną – 
brodzik posadzkowy typu „walk-in”

 DOSTĘPNE WYMIARY:

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru zgodnie z indywidualną potrzebą klienta.
Więcej informacji na platformie zamówieniowej ebrodzik.pl

 WŁAŚCIWOŚCI:
Brodzik podpłytkowy PROFESSIONAL jest elementem nośnym wykonanym 
z płyty budowlanej wraz z wyposażeniem. Posiada wytyczone spadki oraz 
zamontowany integralnie odpływ liniowy. Zastępuje tradycyjne brodziki 
umożliwiając licowanie płaszczyzny brodzika z pozostałą częścią posadzki 
bez stopni i progów dając rozwiązanie typu walk in. Produkt przeznaczony 
jest do pokrywania okładziną ceramiczną (płytki ceramiczne, kamień 
naturalny, mozaika szklana). Fabrycznie montowany odpływ, gwarantuje 
100% szczelność, a wytyczone na płycie spadki, swobodny odpływ wody.
W skład zestawu oprócz płyty brodzikowej wchodzi także syfon 72 l/min wraz 
z przymiarem montażowym oraz ruszt maskujący odpływ wraz z akcesoriami 
do regulacji. W standardzie znajduje się ruszt do wypełnienia płytkami lub 
kamieniem naturalnym. Opcjonalnie do do wykończenia krawędzi płytek 
można użyć specjalnej LISTWY MASKUJACEJ PRZY ODPŁYWIE Zastosowane 
do wykonania płyty materiały w tym szczególnie rdzeń z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) zapewniają wysoką izolacyjność termiczną eliminując 
zjawisko zimnej posadzki. Zastosowany syfon renomowanego producenta 
dzięki użytym do jego wykonania materiałom najwyższej jakości oraz 
specjalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym gwarantuje długotrwałą żywotność 
oraz bezawaryjność i komfort użytkowania. W szczególności zapewnia 
dużą wydajność odpływu wody – 72 l/min, oraz zapobiega wydostawaniu 
się brzydkich zapachów z instalacji odpływowej – dzięki dużej wysokości 
zasyfonowania do 5 cm słupa wody oraz dużej pojemności syfonu 1,5 l.

 ZASTOSOWANIE:
Produkt przeznaczony jest do stosowania pod deszczownice i natry-
ski o wydajności do 72 l/min w kabinach prysznicowych i natryskach 
oraz innych miejscach odpływu wody licujących się z posadzką. Dosko-
nale sprawdza się w łazienkach, pokojach kąpielowych, SPA & Wellness 
czy w innych obiektach rekreacyjnych. Jego zastosowanie pozwala na 
uzyskanie efektu większej przestrzeni oraz swobodę aranżacji łazienki
i innych miejsc gdzie może być zabudowany. Dzięki zastosowanym rozwiąza-
niom produkt jest łatwy, wygodny i szybki w montażu dla glazurników i insta-
latorów. Brak barier oraz wysoka wytrzymałość na nacisk sprawia, że brodzik 
doskonale nadaje się do zastosowania w prysznicach lub natryskach przy-
stosowanych dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

AKCESORIA DO BRODZIKÓW PODPŁYTKOWYCH 
PROFESSIONAL  4S, 1S, 1SP

Akcesoria opcjonalne – listwa/listwy wykończeniowe, 
maskujące brzeg płytki

Wydajność syfonu: 72 l/min

brodziki
szerokość (mm)

– bok z odpływem
długość (mm)

– bok ze spadkiem 
Grubość 

płyty (mm)

PROFESSIONAL 4S
PROFESSIONAL 1S

PROFESSIONAL 1SP*

800-900-1000-1100-1200 700-800-900-1000-1100 38

800-900-1000-1100-1200
1200-1300-1400-1500-

1600-1700
50

800-900-1000-1100-1200
1800-1900-2000-2100-

2200*
60
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PROFESSIONAL  1S
jeden spadek w kierunku 
odpływu

PROFESSIONAL  1SP
przyścienny, jeden spadek
w kierunku odpływu

PROFESSIONAL  4S
cztery spadki w kierunku 
odpływu
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BRODZIK PODPŁYTKOWY Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM LINIOWYM

MONOLIT PROFESSIONAL 1SNP, MONOLIT SMART 1SNP
Odpływ liniowy zintegrowany z płytą budowlaną – 
brodzik posadzkowy typu „walk-in”

 DOSTĘPNE WYMIARY:

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru zgodnie z indywidualną potrzebą klienta.
Więcej informacji na platformie zamówieniowej ebrodzik.pl

 WŁAŚCIWOŚCI:
Brodzik podpłytkowy MONOLIT jest elementem nośnym wykonanym
z płyty budowlanej wraz z wyposażeniem. Posiada wytyczone spadki oraz 
zamontowany integralnie odpływ liniowy. Wykonana niecka brodzikowa w 
jednym monolicie, z dodatkowymi 5 cm elementami po obu bokach w pozio-
mie podłogi i kołnierzem uszczelniającym gwarantuje bezpieczne uszczelnie-
nie poza strefą kabiny natryskowej – brodzika. Zastępuje tradycyjne brodziki 
umożliwiając licowanie płaszczyzny brodzika z pozostałą częścią posadzki bez 
stopni i progów dając rozwiązanie typu walk in. Produkt przeznaczony jest do 
pokrywania okładziną ceramiczną (płytki ceramiczne, kamień naturalny, mo-
zaika szklana). Fabrycznie montowany odpływ, gwarantuje 100% szczelno-
ści, a wytyczone w płycie spadki swobodny odpływ wody. W skład zestawu
MONOLIT PROFESSIONAL oprócz płyty brodzikowej wchodzi także syfon
72 l/min wraz z przymiarem montażowym oraz ruszt maskujący odpływ – do 
wypełnienia płytką - wraz z akcesoriami do regulacji.
W skład zestawu MONOLIT SMART oprócz płyty brodzikowej wchodzi tak-
że syfon 36 l/min wraz z rurą przyłączeniową oraz ruszt maskujący odpływ –
2 w 1 – do wypełnienia płytką lub stalowy ozdobny.

 ZASTOSOWANIE:
Produkt przeznaczony jest do stosowania w kabinach prysznicowych, natry-
skach i łaźniach, pokojach kąpielowych, SPA & Wellness czy w innych obiek-
tach rekreacyjnych. Jego zastosowanie pozwala na uzyskanie efektu większej 
przestrzeni oraz swobodę aranżacji łazienki i innych miejsc gdzie może być 
zabudowany. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom produkt jest łatwy, wy-
godny i szybki w montażu dla glazurników i instalatorów. Brak barier oraz 
wysoka wytrzymałość na nacisk sprawia, że brodzik doskonale nadaje się do 
zastosowania w prysznicach lub natryskach przystosowanych dla potrzeb 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

brodziki
szerokość (mm)

– bok z odpływem
długość (mm)

– bok ze spadkiem 
Grubość 

płyty (mm)

MONOLIT
PROFESSIONAL 1SNP

800-900-1000-1100 1200 38

MONOLIT
SMART 1SNP

700-800-900 1200 80

AKCESORIA DO BRODZIKÓW PODPŁYTKOWYCH
MONOLIT SMART 1SNP

Możliwe inne miejsca wyjścia króćca odpływowego (na zamówienie)

Ruszt ozdobny 2 w 1 (stalowy lub do wyklejenia) 

AKCESORIA DO BRODZIKÓW PODPŁYTKOWYCH
MONOLIT PROFESSIONAL  1SNP

Akcesoria opcjonalne – listwa/listwy wykończeniowe, 
maskujące brzeg płytki
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MONOLIT PROFESSIONAL 1SNP MONOLIT SMART 1SNP
jeden spadek w kierunku odpływu jeden spadek w kierunku odpływu
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BRODZIK PODPŁYTKOWY 
Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM LINIOWYM 

DESIGN 2S
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BRODZIK PODPŁYTKOWY 
Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM LINIOWYM 

PROFESSIONAL 4S
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BRODZIK PODPŁYTKOWY

SMART 4S Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM LINIOWYM

SMART 4SC Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM PUNKTOWYM

Odpływ punktowy zintegrowany z płytą budowlaną – 
brodzik posadzkowy typu „walk-in”

 DOSTĘPNE WYMIARY:

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru zgodnie z indywidualną potrzebą klienta.
Więcej informacji na platformie zamówieniowej ebrodzik.pl

BRODZIK PODPŁYTKOWY Z PODEJŚCIEM
SMART 4S, 4SC

Możliwe inne kierunki i miejsca wyjścia króćca odpływowego
(na zamówienie)

2 w 1 ruszt stalowy ozdobny lub ruszt do wyklejania

 WŁAŚCIWOŚCI:
Brodzik podpłytkowy SMART jest elementem nośnym wykonanym
z płyty budowlanej wraz z wyposażeniem. Posiada wytyczone spadki 
oraz zamontowany integralnie odpływ liniowy z rusztem 2w1 (odwra-
calny – ozdobny lub do wypełnienia) wraz syfonem i z rurą przyłącze-
niową. Zastępuje tradycyjne brodziki umożliwiając licowanie płaszczyzny 
brodzika z pozostałą częścią posadzki bez stopni i progów dając rozwią-
zanie typu walk in. Produkt przeznaczony jest do pokrywania okładzi-
ną ceramiczną (płytki ceramiczne, kamień naturalny, mozaika szklana).
Fabrycznie montowany odpływ, gwarantuje 100% szczelność, a wy-
tyczone na płycie spadki, swobodny odpływ wody. W skład zestawu 
oprócz płyty brodzikowej wchodzi także syfon 36 l/min zintegrowany z 
rurą przyłączeniową w płycie brodzikowej. Dzięki temu montaż syfonu 
jest przeniesiony z budowy do fabryki. Płyta ma zintegrowany odpływ 
wraz z syfonem do podłączenia pozostaje wpięcie rury do sieci kanali-
zacyjnej. Zastosowane do wykonania płyty materiały w tym szczególnie 
rdzeń z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) zapewniają wysoką izolacyj-
ność termiczną eliminując zjawisko zimnej posadzki.

 ZASTOSOWANIE:
Produkt przeznaczony jest do stosowania pod deszczownice i natryski 
o wydajności do 48 l/min w kabinach prysznicowych i natryskach oraz 
innych miejscach odpływu wody licujących się z posadzką. Doskona-
le sprawdza się w łazienkach, pokojach kąpielowych, SPA & Wellness 
czy w innych obiektach rekreacyjnych. Jego zastosowanie pozwala na 
uzyskanie efektu większej przestrzeni oraz swobodę aranżacji łazienki
i innych miejsc gdzie może być zabudowany. Dzięki zastosowanym roz-
wiązaniom produkt jest łatwy, wygodny i szybki w montażu dla glazur-
ników i instalatorów. Brak barier oraz wysoka wytrzymałość na nacisk 
sprawia, że brodzik doskonale nadaje się do zastosowania w pryszni-
cach lub natryskach przystosowanych dla potrzeb osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich.  

brodzik
szerokość (mm)

– bok z odpływem
długość (mm)

– bok ze spadkiem 
Grubość płyty (mm)

SMART 4S
SMART 4SC

800-900-1000-1100-1200 800-900-1000 80

800-900-1000-1100-1200 1100-1200-1300 80

800-900-1000-1100-1200 1400-1500-1600 80

AKCESORIA DO BRODZIKÓW PODPŁYTKOWYCH
SMART 4S, 4SC
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SMART  4S
odpływ liniowy 600,700,800

SMART  4SC
odpływ ruszt 150/150
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BRODZIK PODPŁYTKOWY Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM PUNKTOWYM

SPOT 4SC, 4SN
Odpływ punktowy zintegrowany z płytą budowlaną – 
brodzik posadzkowy typu „walk-in”

 DOSTĘPNE WYMIARY:

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru zgodnie z indywidualną potrzebą klienta.
Więcej informacji na platformie zamówieniowej ebrodzik.pl

AKCESORIA DO BRODZIKÓW PODPŁYTKOWYCH
SPOT 4SC, 4SN

Opcjonalnie kratka 10/10 cm lub ruszt do wyklejenia 15/15 cm

Wydajność syfonu: 72 l/min

 WŁAŚCIWOŚCI:
Brodzik popłytkowy SPOT jest elementem nośnym wykonanym z płyty
budowlanej wraz z wyposażeniem. Posiada wytyczone spadki oraz za-
montowany integralnie odpływ punktowy. Zastępuje tradycyjne bro-
dziki umożliwiając licowanie płaszczyzny brodzika z pozostałą częścią 
posadzki bez stopni i progów dając rozwiązanie typu walk in. Produkt 
przeznaczony jest do pokrywania okładziną ceramiczną (płytki ceramicz-
ne, kamień naturalny, mozaika szklana). Fabrycznie montowany odpływ, 
gwarantuje 100% szczelność, a wytyczone na płycie spadki, swobodny 
odpływ wody. W skład zestawu oprócz płyty brodzikowej wchodzi tak-
że syfon 72 l/min wraz z przymiarem montażowym oraz ozdobna kratka 
(100x100 mm) maskująca lub ruszt (150x150 mm) do wypełnienia płytką 
lub kamieniem naturalnym. W standardzie znajduje się ruszt do wypeł-
nienia płytkami lub kamieniem naturalnym. Wysokość kołnierza ograni-
czającego krawędź płytki przy kratce odpływowej dostępna w rożnych 
wysokościach w zależności od grubości okładziny montowanej na bro-
dziku podpłytkowym (7 mm, 12,5 mm 25 mm). Umiejscowienie odpływu 
z syfonem jest centralne (oznaczenie SPOT 4SC) lub asymetryczne (SPOT 
4SN). Zastosowane do wykonania płyty materiały, w tym szczególnie 
rdzeń z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), zapewniają wysoką izolacyj-
ność termiczną eliminując zjawisko zimnej posadzki.

 ZASTOSOWANIE:
Produkt przeznaczony jest do stosowania pod deszczownice i natryski 
o wydajności do 72 l/min w kabinach prysznicowych i natryskach oraz 
innych miejscach odpływu wody licujących się z posadzką. Doskona-
le sprawdza się w łazienkach, pokojach kąpielowych, SPA & Wellness 
czy w innych obiektach rekreacyjnych. Jego zastosowanie pozwala na 
uzyskanie efektu większej przestrzeni oraz swobodę aranżacji łazienki
i innych miejsc gdzie może być zabudowany. Dzięki zastosowanym roz-
wiązaniom produkt jest łatwy, wygodny i szybki w montażu dla glazur-
ników i instalatorów. Brak barier oraz wysoka wytrzymałość na nacisk 
sprawia, że brodzik doskonale nadaje się do zastosowania w pryszni-
cach lub natryskach przystosowanych dla potrzeb osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich.  

brodziki szerokość (mm) długość (mm) Grubość płyty (mm)

SPOT 4 SC
SPOT 4 SN

800-900-1000-1100-
1200

800-900-1000-1100 38

800-900-1000-1100-
1200

1200-1300-1400-
1500-1600

50
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SPOT  4SC SPOT  4SN
z odpływem umieszczonym centralnie z odpływem umieszczonym 

asymetrycznie

odpływ ruszt do wyklejania 150x150

odpływ kratka 100/100
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Odpływ liniowy zintegrowany z płytą budowlaną – 
brodzik posadzkowy typu „walk-in”

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru zgodnie z indywidualną potrzebą klienta.
Więcej informacji na platformie zamówieniowej ebrodzik.pl

 WŁAŚCIWOŚCI:
WIM BRODZIK PODPŁYTKOWY SLIM jest elementem nośnym wyko-
nanym z płyty budowlanej wraz z wyposażeniem. Posiada wytyczone 
spadki oraz zamontowany integralnie odpływ liniowy lub punktowy. No-
woczesny brodzik SLIM szczególnie polecany jest do łazienek na podło-
gach drewnianych na legarach. Grubość płyty brodzikowej zewnętrznych 
krawędzi to tylko 20 mm. idealnie wpasowuje się z pozostałą podłogą 
wykonaną z OSB, bez zwiększania wysokości całej podłogi. W przeci-
wieństwie do tradycyjnych brodzików, model SLIM został przystoso-
wany do zintegrowania z drewnianą podłogą, do stosowania w starych
i nowych budynkach z drewnianymi podłogami. Zastępuje tradycyjne 
brodziki umożliwiając licowanie płaszczyzny brodzika z pozostałą częścią 
posadzki bez stopni i progów dając rozwiązanie typu „walk in”. Produkt 
przeznaczony jest do pokrywania okładziną ceramiczną (płytki ceramicz-
ne, kamień naturalny, mozaika szklana). Fabrycznie montowany odpływ, 
gwarantuje 100% szczelności, a wytyczone w płycie spadki swobodny 
odpływ wody. W skład zestawu SLIM PROFESSIONAL oprócz płyty bro-
dzikowej wchodzi także syfon 72 l/min wraz z przymiarem montażowym 
oraz ruszt maskujący odpływ 300 mm – do wypełnienia płytką – wraz
z akcesoriami do regulacji. W skład zestawu SLIM SPOT oprócz płyty 
brodzikowej wchodzi także syfon 72 l/min wraz z przymiarem montażo-
wym oraz ruszt maskujący odpływ 150/150 mm – do wypełnienia płytką 
-  lub ozdobna kratka 100/100 mm wraz z akcesoriami do regulacji.

 ZASTOSOWANIE:
Produkt przeznaczony jest do stosowania na podłogach drewnianych
w kabinach prysznicowych, natryskach i łaźniach, pokojach kąpielowych, 
przystosowany do zintegrowania z drewnianą podłogą, do stosowania 
w starych i nowych budynkach z drewnianymi podłogami. Jego zasto-
sowanie pozwala na uzyskanie efektu większej przestrzeni oraz swobo-
dę aranżacji łazienki i innych miejsc gdzie może być zabudowany. Dzięki
zastosowanym rozwiązaniom produkt jest łatwy, wygodny i szybki
w montażu dla glazurników i instalatorów. Brak barier oraz wysoka 
wytrzymałość na nacisk sprawia, że brodzik doskonale nadaje się do
zastosowania w prysznicach lub natryskach przystosowanych dla po-
trzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

brodzik szerokość (mm) długość (mm) Grubość płyty (mm)

SLIM
PROFESSIONAL 4S

SLIM SPOT 4S

800-900-1000-1100-1200 800-900-1000-1100 38

800-900-1000-1100-1200
1200-1300-1400-

1500-1600
50

 DOSTĘPNE WYMIARY:

SYFONY DO OPŁYWÓW LINIOWYCH
SLIM PROFESSIONAL 4S, SLIM SPOT 4S

Wydajność syfonu: 72 l/min

Opcjonalnie stalowa kratka ozdobna lub ruszt do wyklejania

Wzmocnienie zasyfonowania 

BRODZIK PODPŁYTKOWY

SLIM PROFESSIONAL 4S Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM LINIOWYM

SLIM SPOT 4S Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM PUNKTOWYM
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SLIM PROFESSIONAL 4S SLIM SPOT 4S
z kompaktowym odpływem liniowym,
cztery spadki w kierunku odpływu

z kompaktowym opływem punktowym, 
cztery spadki w kierunku odpływu 
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BRODZIK PODPŁYTKOWY 
Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM PUNKTOWYM 

SPOT 4SC
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BRODZIK PODPŁYTKOWY 
Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM LINIOWYM 

MONOLIT PROFESSIONAL 1SNP
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LISTWY WIM PLATTE
Uzupełniające profile do brodzików
jedno i dwuspadowych WIM PLATTE

 WŁAŚCIWOŚCI:
Tworzą nowoczesny design w wystroju wnętrz oraz harmonię pod 
względem estetycznym. Wykonane ze stali nierdzewnej monto-
wane na etapie układania okładziny ceramicznej. W zależności od 
miejsca usytuowania w łazience brodzik może być wyposażony w 
komplet systemowych listew, które w sposób estetyczny i trwały 
łączą płytę z pozostałą częścią łazienki. 

 ZASTOSOWANIE:
Profi le spadkowe przeznaczone są do wyrównania i zamaskowa-
nia 2% nachylenia płyty względem posadzki. Przy montażu tafl i 
szklanych linia profi li przeznaczona do trzymania i mocowania 
szkła w ścianie i podłodze zapewnia estetyczne i trwałe połącze-
nie. Ich montaż nie wymaga dodatkowego doszczelnienia.  

5

1

2

43

1. listwa czołowa maskująca
2. listwa przyścienna spadkowa
3. listwa krawędziowa wykańczająca
4. listwa do szkła podłogowa
5. listwa do szkła ścienna

1

3
3

5

4 4
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listwa czołowa maskująca

listwa krawędziowa wykańczająca

listwa do szkła podłogowa

Profil ze stali nierdzewnej, umieszczany na ścianie w okładzinie ściennej nad kra-
wędzią płyty brodzikowej z odpływem, znajdującym się w nachylonej podłodze 
z 2% spadkiem, w celu uniknięcia przycinania płytek na wymiar. Listwa uzupeł-
nia estetycznie obwód brodzika tuż nad podłogą w powiązaniu z listwami po obu 
stronach brodzika.

Profil ze stali nierdzewnej, stosowany po wewnętrznych stronach płyty brodzikowej 
z 2% spadkiem, po lewej lub prawej stronie brodzika z odpływem. Doskonale rozwią-
zuje kwestię połączenia pomiędzy nachyloną podłogą a okładziną ścian, eliminując 
konieczność skośnego przycinania płytek.

Profil ze stali nierdzewnej, służący do wstawiania ścianek działowych ze szkła w pod-
łogę. Listwę stosuje się po wewnętrznych stronach płyty brodzikowej z 2% spadkiem, 
po lewej lub prawej stronie brodzika z odpływem. Listwa jest doskonałym rozwią-
zaniem estetycznym dla całej nachylonej powierzchni i maskuje widoczną krawędź 
pochylonej powierzchni względem pozostałej płaszczyzny posadzki.
Listwa ta składa się z dwóch elementów:
• profil do szkła podpłytkowy
• profil maskujący spadek

Profil ze stali nierdzewnej, służący do wstawiania ścianek działowych ze szkła w okła-
dzinę ściany. Listwę stosuje się po wewnętrznych stronach kabiny brodzikowej, na 
ścianie po prawej lub lewej stronie brodzika z odpływem. Listwę można stosować 
również do kabin prysznicowych jako profil ścienny i podłogowy.
Listwa jest doskonałym rozwiązaniem estetycznym, łatwa w montażu, nie wymaga 
nawiercania otworów.

Profil ze stali nierdzewnej, stosowany po wewnętrznych stronach płyty brodzikowej z 
2% spadkiem, po lewej stronie brodzika z odpływem. Listwa jest doskonałym rozwią-
zaniem estetycznym dla całej nachylonej powierzchni i maskuje widoczną krawędź 
pochylonej powierzchni względem pozostałej płaszczyzny posadzki.
Listwa ta składa się z dwóch elementów:
• profil podpłytkowy
• profil maskujący spadek

DESIGN 1 SP, 1S i 2S 
PROFESSIONAL 1 SP, 1S.

listwa przyścienna spadkowa

DESIGN 1 SP, 1S i 2S 
PROFESSIONAL 1 SP, 1S.

listwa do szkła ścienna

DESIGN 1SP, 1S i 2S
PROFESSIONAL 1SP i 1S.

DESIGN
PROFESSIONAL
SPOT
SMART

DESIGN 1SP, 1S i 2S 
PROFESSIONAL 1SP, 1S

DESIGN 1SP, 1S i 2S
PROFESSIONAL 1SP, 1S



PŁYTA BUDOWLANA 
WIM PLATTE



Jest to wielofunkcyjny i nowoczesny wyrób – lekki, czy-
sty, łatwy do transportu oraz prosty i szybki w obróbce. 
Dzięki płycie budowlanej WIM mamy dużą dowolność 
w zakresie aranżacji indywidualnych, zarówno małych jak 
i wielkich przestrzeni.

Możemy projektować z niej nie tylko posadzki (odznacza 
się dużą wytrzymałością na obciążenia) ale i również całe 
pomieszczenia (duża sztywność wykonywanej konstrukcji).
Blaty pod umywalkę, regały, półki, siedziska, leżanki 
łazienkowe, obudowy wanien, kabiny prysznicowe (na-
rożne, półokrągłe i ślimakowe), wszystko to na wymiar, 
według własnego gustu lub kreatywności projektanta. 

Produkt posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-9012/2012

Płyty budowlane WIM Platte są:
•	całkowicie	obojętne,	nieszkodliwe	dla	zdrowia,
•	materiałem	ekologicznym,	nie	zanieczyszczają	powietrza,	
gleby	i	wody,

•	samogasnące,	nie	zapalają	się	od	iskry	ani	papierosa, 
nie	powodują	rozprzestrzeniania	się	ognia 
(wg	normy	PN-EN	13501-1+A1:2010),

•	odporne	na	działanie	wilgoci,	odporne	na	zagrzybianie,
•	mrozoodporne	i	wodoodporne,
•	wyjątkowo	lekkie.

Płyty budowlane WIM Platte posiadają:
•	doskonałe	i	niezmienne	właściwości	izolacyjne,	
przewodność	cieplna	PN-EN	13164	–	0,033	W/(m-K),

•	zerową	kapilarność,
•	dużą	i	długotrwałą	wytrzymałość	na	ściskanie,
•	dużą	wartość	modułu	sprężystości 
(norma	PN-EN	826	–	10.000	kPa),

•	dużą	odporność	na	dyfuzję	pary	wodnej 
(norma	PN–EN12086	–	100).	
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Oferujemy Państwu szeroki wachlarz formatek pły-
ty budowlanej WIM PLATTE – o różnych wymiarach 
i grubościach oraz zestaw gotowych konstrukcji WIM 
PLATTE, znacznie ułatwiających i przyspieszających 
prace budowlane. 

Maksymalna swoboda

Krótki czas budowy oraz postęp budowlany są szczególnie waż-
nym czynnikiem dla inwestorów. Stosując Płytę Budowlaną WIM 
PLATTE jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie wykonać 
regały, półki, różnego rodzaju obudowy np. rur kanalizacyjnych, 
kolumn, wanien. Zastępuje ona kłopotliwe w zastosowaniu płyty 
gipsowo-kartonowe i gipsowo-włókninowe w obszarach i pomiesz-
czeniach narażonych na działanie wilgoci i wody. Duża wytrzyma-
łość i sztywność wykonanych z płyty budowlanej konstrukcji wraz 
z odpowiednim systemem mocującym sprawia, że stają się stabilne 
i odporne na nacisk. Pozwalają na nadzwyczaj komfortową i orygi-
nalną aranżację łazienek.

w zakresie aranżacji przestrzeni
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Przykładowe rozwiązania:

Regały Półki

Obudowy wanien Siedziska

Obudowy szachtów instalacyjnych i tras kablowych Kabiny prysznicowe
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PŁYTA BUDOWLANA
WIMPLATTE 

PŁYTA BUDOWLANA
WIMPLATTE XXL 

grubość szerokość długość 

6 mm 600 mm 2500 mm
12 mm 600 mm 2500 mm
20 mm 600 mm 2500 mm
30 mm 600 mm 2500 mm
50 mm 600 mm 2500 mm

6 mm 600 mm 1200 mm
12 mm 600 mm 1200 mm
20 mm 600 mm 1200 mm
30 mm 600 mm 1200 mm
50 mm 600 mm 1200 mm

grubość szerokość długość 

6 mm 1200 mm 2500 mm
12 mm 1200 mm 2500 mm
20 mm 1200 mm 2500 mm
30 mm 1200 mm 2500 mm
50 mm 1200 mm 2500 mm

 DOSTĘPNE WYMIARY:

 DOSTĘPNE WYMIARY XXL:

PŁYTA BUDOWLANA  

WIMPLATTE, WIMPLATTE XXL
Wielofunkcyjna płyta budowlana w systemach
bez stelażowej zabudowy

 WŁAŚCIWOŚCI:
Rdzeń płyty wykonany z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), zgodny z normą PN-EN 
13164:2010, zbrojony obustronnie siatką z włókna szklanego i pokryty specjalną wy-
sokojakościową zaprawą cementową wzbogaconą modyfi kowanymi żywicami synte-
tycznymi.

 ZASTOSOWANIE:
Przeznaczona jest do wyrównywania i zabudowywania powierzchni ścian oraz pod-
łóg wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, szczególnie w obszarach narażonych na 
działanie wody oraz wilgoci.  Jest wyjątkowo łatwa w obróbce, dzięki czemu można w 
prosty sposób wykonać dowolne kształty zabudowy od prostych kątów. Doskonała 
do wykonania:
• obudowy wanien, brodzików, podtynkowych systemów instalacyjnych,
• obudowy rur i pionów wodno-kanalizacyjnych,
• konstruowania blatów pod umywalki, półek, stopni, siedzisk np. w łazienkach 

SPA&Wellness,
• suchej zabudowy - całkowicie zastępuje k-g w łazience i innych pomieszczeniach 

wilgotnych,
• podłoża pod płytki ceramiczne, mozaiki, tynki strukturalne lub powłoki malarskie. 

 DANE TECHNICZNE:
• Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła – λD

λ wartość projektowa zgodnie z Z-23.15-1476: DIN 4108-1, 0,03
d = 6 mm: 0.029 | d = 12 mm: 0.029 | d = 20 mm:0.029 | d = 30 mm: 0.029 |
d = 50 mm:0.029

• Gęstość pozorna rdzenia: ≥ 36 kg/m³
• Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 0,3 MPa
• Wodochłonność:

- po 1 h: ≤ 1 kg/m²
- po 24 h: ≤ 1 kg/m²

• Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych:
- po 28 dniach w warunkach laboratoryjnych: ≥ 0,4 MPa
- po 7 dniach w warunkach laboratoryjnych i 21 dniach w wodzie: ≥ 0,4 MPa
- po 7 dniach w warunkach laboratoryjnych i 14 dniach w temp. +70 °C: ≥ 0,4 MPa
- po 7 dniach w warunkach laboratoryjnych i 21 dniach w wodzie, a następnie po 

25 cyklach zamrażania i rozmrażania w wodzie: ≥ 0,14 MPa
• Zakres temperatury stosowania: –50 °C / +75 °C
• Klasa reakcji na ogień: E 

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT:
Płyty WIM PLATTE powinny być składowane w pozycji poziomej, niezależnie od roz-
miaru.
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PŁYTA BUDOWLANA
WIMPLATTE  VARIO 1S

grubość szerokość długość 

20 mm 600 mm 2500 mm
30 mm 600 mm 2500 mm
50 mm 600 mm 2500 mm

20 mm 600 mm 1200 mm
30 mm 600 mm 1200 mm
50 mm 600 mm 1200 mm

 DOSTĘPNE WYMIARY:

PŁYTA BUDOWLANA  

WIMPLATTE VARIO 1S
Wielofunkcyjna, nacinana płyta budowlana w systemach
bez stelażowej zabudowy

 WŁAŚCIWOŚCI:
Rdzeń płyty wykonany z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), zgodny z normą PN-EN 
13164:2010, zbrojony obustronnie siatką z włókna szklanego i pokryty specjalną wy-
sokojakościową zaprawą cementową wzbogaconą modyfi kowanymi żywicami synte-
tycznymi.

 ZASTOSOWANIE:
Przeznaczona jest do wyrównywania i zabudowywania powierzchni ścian oraz pod-
łóg wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, szczególnie w obszarach narażonych na 
działanie wody oraz wilgoci.  Jest wyjątkowo łatwa w obróbce, dzięki czemu można 
w prosty sposób wykonać dowolne kształty zabudowy. Dedykowana do zabudowy 
wanien o nieregularnym kształcie (półokrągłe i okrągłe). Doskonała do:
• tworzenia krzywizn, łuków, elementów półokrągłych i wklęsłych,
• obudowy wanien, brodzików,
• obudowy rur i pionów wodno-kanalizacyjnych,
• konstruowania półokrągłych blatów pod umywalki, półek, stopni, siedzisk

np. w łazienkach SPA&Wellness.

 DANE TECHNICZNE:
• Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła – λD

λ wartość projektowa zgodnie z Z-23.15-1476: DIN 4108-1, 0,03
d = 6 mm: 0.029 | d = 12 mm: 0.029 | d = 20 mm:0.029 | d = 30 mm: 0.029 |
d = 50 mm:0.029

• Gęstość pozorna rdzenia: ≥ 36 kg/m³
• Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 0,3 MPa
• Wodochłonność:

- po 1 h: ≤ 1 kg/m²
- po 24 h: ≤ 1 kg/m²

• Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych:
- po 28 dniach w warunkach laboratoryjnych: ≥ 0,4 MPa
- po 7 dniach w warunkach laboratoryjnych i 21 dniach w wodzie: ≥ 0,4 MPa
- po 7 dniach w warunkach laboratoryjnych i 14 dniach w temp. +70 °C: ≥ 0,4 MPa
- po 7 dniach w warunkach laboratoryjnych i 21 dniach w wodzie, a następnie po 

25 cyklach zamrażania i rozmrażania w wodzie: ≥ 0,14 MPa
• Zakres temperatury stosowania: –50 °C / +75 °C
• Klasa reakcji na ogień: E 

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT:
Płyty WIM PLATTE powinny być składowane w pozycji poziomej, niezależnie od roz-
miaru.
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ZESTAW WIM PLATTE
do zabudowy stelaża podtynkowego WC
Wieloelementowy zestaw do zabudowy stelaża 
podtynkowego WC

 WŁAŚCIWOŚCI:
Łatwy i szybki w użyciu kompletny system wyposażony we wszystkie 
konieczne elementy do wykonania zabudowy stelaża WC. Całkowicie 
wodoodporny poprawia izolację cieplna i akustyczną. Wykonany z płyty 
budowlanej WIM PLATTE.

 ZASTOSOWANIE:
Przeznaczony do zabudowy gotowych konstrukcji stalowych zesta-
wów, służących jako konstrukcja nośna dla mis WC. Zastosowanie 
zestawu WIM PLATTE jest łatwe i szybkie, poprawia izolację cieplna 
i akustyczną. Konstrukcja jest całkowicie wodoodporna i pasuje do 
wszystkich typów zestawów podtynkowych.  Dzięki fabrycznie wyko-
nanym otworom do montażu misy oraz podejść wodno-kanalizacyjnych 
prace zostały uproszczone do minimum. Zawarte w komplecie płyty 
boczne i górna pozwalają na całkowite obudowanie stelaża. W komple-
cie zawarty również klej WIM STRONG oraz zestaw wkrętów i podkła-
dek niezbędnych do montażu. 

 ZESTAW ZAWIERA:
1. Płytę Główną 600x1200 mm z wyciętymi już otworami
2. Dwa boki – płyty o wymiarach 180x1200 mm
3. Górę/nakładkę – 200x600 mm

1 2

3

4 5 6
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PŁYTA CZOŁOWA WIM PLATTE
do zabudowy stelaża podtynkowego WC
Gotowa płyta budowlana dostosowana do zabudowy 
stelaży podtynkowych WC

 WŁAŚCIWOŚCI:
Znacznie skraca czas niezbędny na wykonanie zabudowy stelaża WC. 
Całkowicie wodoodporna poprawia izolację cieplna i akustyczną. Wyko-
nany z płyty budowlanej WIM PLATTE.

 ZASTOSOWANIE:
Przeznaczona do zabudowy gotowych konstrukcji stalowych zesta-
wów, służących jako konstrukcja nośna dla mis WC. Zastosowanie 
Płyty Czołowej WIM PLATTE jest łatwe i szybkie, poprawia izolację 
cieplna i akustyczną. Konstrukcja jest całkowicie wodoodporna i pasu-
je do wszystkich typów zestawów podtynkowych.  Dzięki fabrycznie 
wykonanym otworom do montażu misy oraz podejść wodno-kanaliza-
cyjnych prace zostały uproszczone do minimum. Do wykonania prac 
należy użyć:  klejouszczelniacza WIM STRONG oraz zestaw wkrętów z 
gwintem samo wiercącym oraz talerzyków dociskowych lub podkładek.

 DOSTĘPNE WYMIARY:

600x1200 mm 1200×1200 mm prawa lub lewa 
– do zabudowy WC i Bidetu

1200×1200 mm
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BLAT SAMONOŚNY
WIM PLATTE
Gotowa konstrukcja wykonana z  płyty budowlanej 
WIM PLATTE

 WŁAŚCIWOŚCI:
Znacznie skraca czas niezbędny na wykonanie blatu lub półki. Całkowicie 
wodoodporny wykonany z płyty budowlanej WIM PLATTE. W komplecie 
są wszystkie niezbędne produkty służące do montażu. (pręty do moco-
wania w ścianie, WIM STRONG TURBO – masa kotwiąca).

 ZASTOSOWANIE:
Stanowi konstrukcję, którą po zamontowaniu do ściany należy obłożyć 
okładziną ceramiczną. Przeznaczony do wykonania półki pod umywal-
kę w łazienkach. Nie wymaga dodatkowych miejsc podporu. Ściana na 
którą będzie montowany musi posiadać odpowiednią nośność. Zinte-
growane pręty montażowe dają konstrukcji odpowiednią sztywność
i nośność. Istnieje możliwość zamontowania umywalki zarówno w wer-
sji nablatowej jak i wpuszczanej. Do zestawu dołączono Wim Strong 
Turbo, który przeznaczony jest zakotwienia prętów montażowych. Ist-
nieje możliwość zmniejszenia blatu zgodnie z dołączona instrukcją.

 ZESTAW ZAWIERA:
1. Blat 65x600x1200 mm 
2. Dwa pręty montażowe, zintegrowane z blatem
3. WIM STRONG TURBO

 WYMIARY:

grubość blatu: 65 mm
wymiar blatu z prętami: 900 mm x 1200 mm 
wymiar blatu po zamontowaniu: 600 mm x 1200 mm 

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru zgodnie z indywidualną 
potrzebą klienta.
Więcej informacji na platformie zamówieniowej ebrodzik.pl

Gotowa konstrukcja wykonana z  płyty budowlanej 

Znacznie skraca czas niezbędny na wykonanie blatu lub półki. Całkowicie 
wodoodporny wykonany z płyty budowlanej WIM PLATTE. W komplecie 
są wszystkie niezbędne produkty służące do montażu. (pręty do moco-

65 mm

1200 mm

600 mm

300 mm
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ELEMENT NAROŻNIKOWY 
WIM PLATTE
Gotowa konstrukcja wykonana z  płyty budowlanej 
WIM PLATTE do zabudowy rur

 WŁAŚCIWOŚCI:
Znacznie skraca czas niezbędny na wykonanie zabudowy rur wodno-ka-
nalizacyjnych. Całkowicie wodoodporny wykonany z płyty budowlanej 
WIM PLATTE. Posiada właściwości wyciszające oraz izolacyjne.

 ZASTOSOWANIE:
Gotowe elementy służące do zabudowy w głównie w pomieszczeniach 
o podwyższonej wilgotności. Brak konieczności stosowania profi li 
umożliwia ciasną  i efektywną zabudowę może być łączony w dowolne 
moduły. Polecany wszędzie tam, gdzie nie ma czasu  na wykonywanie 
skomplikowanych zabudów za pomocą systemów stelażowych. Kon-
strukcja jest całkowicie wodoodporna i nie wymaga stosowania dodat-
kowych uszczelnień. Przeznaczona do bezpośredniego montażu płytek 
ceramicznych lub pokrycia gładzią wykończeniową. Do wykonania prac 
należy użyć:  klejouszczelniacza WIM STRONG, kleju w pianie WIM 
STRONG FOAM lub zapraw klejowych C2 takich jak WIM FLEX, WIM 
SUPERFLEX, WIM DIAMOND FLEX. W przypadku dużych obciążeń do 
kotwienia w ścianie należy użyć kołków ze stali nierdzewnej. Do czasu 
związania spoiwa należy używać wkrętów do drewna.

 ZESTAW ZAWIERA:
2 szt. elementu naroznikowego „L“ lub „U“

 WYMIARY:

Element 
narożnikowy

„L“

Element 
narożnikowy

„U“

• „L” 1250 x 200 x 200 mm, grubość płyty 20 mm
• „U” 1250 x 200 x 200 x 200 mm,  grubość płyty 20 mm

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru zgodnie z indywidualną potrzebą klienta.
Więcej informacji na platformie zamówieniowej ebrodzik.pl

200 mm 200 mm

200 mm200 mm

200 mm

1250 mm 1250 mm

20 mm 20 mm



82 KATALOG PRODUKTÓW • WIM PLATTE SYSTEM

ELEMENT
PÓŁKOWO-WNĘKOWY
WIM PLATTE
Gotowa konstrukcja wykonana z  płyty budowlanej 
WIM PLATTE

 WŁAŚCIWOŚCI:
Znacznie skraca czas niezbędny na wykonanie aranżacji miejsca przezna-
czonego na półkę. Całkowicie wodoodporny wykonany z płyty budow-
lanej WIM PLATTE.

 ZASTOSOWANIE:
Gotowe elementy służące do zabudowy w głównie w pomieszczeniach 
o podwyższonej wilgotności.  Pozawala na wykorzystanie istniejących 
wnęk. Brak konieczności stosowania profi li umożliwia ciasną  i efek-
tywną zabudowę może być łączony w dowolne moduły. Stosowany 
wszędzie tam, gdzie nie ma czasu  na wykonywanie skomplikowanych 
zabudów za pomocą systemów stelażowych. Konstrukcja jest całkowi-
cie wodoodporna i nie wymaga stosowania dodatkowych uszczelnień. 
Przeznaczona do bezpośredniego montażu płytek ceramicznych lub 
pokrycia gładzią wykończeniową. Do wykonania prac należy użyć:  kle-
jouszczelniacza WIM STRONG, kleju w pianie WIM STRONG FOAM 
lub zapraw klejowych C2 takich jak WIM FLEX, WIM SUPERFLEX, 
WIM DIAMOND FLEX. W przypadku dużych obciążeń do kotwienia w 
ścianie należy użyć kołków ze stali nierdzewnej.

Informacje o dostępnych rozmiarach na platformie zamówieniowej
ebrodzik.pl
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SIEDZISKO brodzikowe
WIM PLATTE
Gotowa konstrukcja wykonana z  płyty budowlanej 
WIM PLATTE

 WŁAŚCIWOŚCI:
Znacznie skraca czas niezbędny na wykonanie siedziska w kabinie prysz-
nicowej. Całkowicie wodoodporny wykonany z płyty budowlanej WIM 
PLATTE. Posiada właściwości termoizolacyjne dzięki którym szybko się 
nagrzewa dając duży komfort użytkowania. Konstrukcja jest zabezpie-
czona hydroizolacją basenową co pozwala na bezpośredni montaż okła-
dzin.

 ZASTOSOWANIE:
Element służący do zabudowy w pomieszczeniach o podwyższonej wil-
gotności. Dostosowany do brodzika WIM PLATTE SYSTEM. W razie 
potrzeby może być łączony lub przycinany co pozwala na stosowanie 
zarówno w pojedynczych kabinach jak również w natryskach wielooso-
bowych. Można stosować w płytkich basenach rehabilitacyjnych ponie-
waż konstrukcja jest całkowicie wodoodporna i nie wymaga stosowania 
dodatkowych uszczelnień. Przeznaczona do bezpośredniego monta-
żu płytek. Do wykonania prac należy użyć:  klejouszczelniacza WIM 
STRONG, kleju w pianie WIM STRONG FOAM lub zapraw klejowych 
C2 takich jak WIM FLEX, WIM SUPERFLEX, WIM DIAMOND FLEX.

Siedzisko 
brodzikowe

EDGE

Siedzisko 
brodzikowe

OVAL

Więcej informacji na platformie zamówieniowej ebrodzik.pl

dostępne w wersji ZPT 

dostępne w wersji ZPT 

 WYMIARY (EDGE i OVAL):

Szerokość: dopasowana do projektu – na zamówienie
Wysokość: 460 mm
Głębokość siedziska: 400 mm
Głębokość podstawy: 340 mm

400 mm

460 mm

340 mm

wg zamówienia
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SIEDZISKO brodzikowe
OVAL ZPT
WIM PLATTE
Konstrukcja do samodzielnego złożenia
wykonana z  płyty budowlanej WIM PLATTE

 WŁAŚCIWOŚCI:
Znacznie skraca czas niezbędny na wykonanie siedziska w kabinie prysz-
nicowej. Całkowicie wodoodporne wykonane z płyty budowlanej WIM 
PLATTE. Posiada właściwości termoizolacyjne dzięki którym szybko się 
nagrzewa dając duży komfort użytkowania.Siedzisko nie posiada oparcia, 
więc plecy przylegają bezpośrednio do ściany.
Opcjonalnie możliwość wykonania oparcia z płyty budowlanej WIM Plat-
te. Produkt przeznaczony jest do samodzielnego skręcenia i pokrycia 
warstwą hydroizolacji.

 ZASTOSOWANIE:
Element służący do zabudowy w pomieszczeniach o podwyższonej wil-
gotności. Dostosowany do brodzika WIM PLATTE SYSTEM. W razie 
potrzeby może być łączony lub przycinany co pozwala na stosowanie 
zarówno w pojedynczych kabinach jak również w natryskach wielooso-
bowych. Można stosować w płytkich basenach rehabilitacyjnych ponie-
waż konstrukcja jest całkowicie wodoodporna i nie wymaga stosowania 
dodatkowych uszczelnień. Przeznaczona do bezpośredniego monta-
żu płytek. Do wykonania prac należy użyć:  klejouszczelniacza WIM 
STRONG, kleju w pianie WIM STRONG FOAM lub zapraw klejowych 
C2 takich jak WIM FLEX, WIM SUPERFLEX, WIM DIAMOND FLEX.

  ZESTAW ZAWIERA:
1. Płytę główną naciętą 1200 x 860 mm 
2. Płytę tylną prostą 1200 x 430 mm
3. Podstawy siedziska (lewa/prawa) – 2 szt.
4. Wewnętrzne podstawy siedziska – 3 szt.

1

3
3

2

4 4 4

 WYMIARY:

Szerokość: 1200 mm
Wysokość: 460 mm
Głębokość siedziska: 400 mm
Głębokość podstawy: 340 mm
możliwość docinania na potrzebną szerokość

400 mm

460 mm

340 mm

1200 mm

Dostępny również model 
EDGE ZPT
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PROFILE ŁĄCZNIKOWE
do płyt budowlanych WIM PLATTE
Elementy ułatwiające wykonywanie konstrukcji 
z płyt budowlanych

 WŁAŚCIWOŚCI:
Wykonane ze stali pokrytej powłoką aluminiowo-cynkową. Ułatwiają 
pracę i zwiększają stabilności wykonanych konstrukcji.

 ZASTOSOWANIE:
Profi le mają zastosowanie głównie przy wznoszeniu ścian działowych 
z płyt budowlanych. Montowane do podłoża (profi l montażowy U) – 
dostępne w rozmiarze 50 mm i 20 mm lub między dwoma elementami 
płyty (profi l montażowy UU) – dostępne w rozmiarze 50 mm poprawia 
stabilność całej konstrukcji. Profi l montażowy do otworów rewizyjnych 
stanowi podparcie dla płyty maskującej – dostępne w rozmiarze 20 mm.
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AKCESORIA MONTAŻOWE 
do płyt budowlanych WIM PLATTE

TALERZYKI DOCISKOWE 

KOŁKI  

WKRĘTY SPIRALNE 

Elementy ułatwiające wykonywanie konstrukcji 
z płyt budowlanych

 WŁAŚCIWOŚCI:
Metalowe podkładki odporne na działanie wilgoci.

 ZASTOSOWANIE:
Służą do mechanicznego montowania płyt budowlanych do podłoży 
lub płyty z płytą, dzięki ich zastosowaniu zwiększa się powierzchnię 
główki wkręta uniemożliwiając nadmierne zagłębienie się w materiał.
Średnica: 35 mm
Opakowania: 100 szt. 

 WŁAŚCIWOŚCI:
Kołki wykonane są ze stali pokrytej powłoką aluminiowo-cynkową. Skła-
da się z talerzyka o średnicy 35 mm i przeciętej, sprężystej tulejki.

 ZASTOSOWANIE:
Przeznaczone są do mocowania płyt budowlanych do podłoży takich 
jak: beton, gazobeton, mur pełny oraz mur z pustą przestrzenią. Otwory
pod kołki TDM należy wykonać wiertłem odpowiednim do podłoża,
o średnicy 8mm. 
Długości: 80 mm, 110 mm, 140 mm
Dostępne opakowania 100 szt.

 WŁAŚCIWOŚCI:
Pozwalają na zwiększenie stabilności płyty w miejscu zastosowania 
wkręta. Zapobiega obruszaniu się miejsca łączenia.

 ZASTOSOWANIE:
Przeznaczone są do mocowania w płytach lekkich wieszaków lub
poszczególnych elementów płyt. Stosować z wkrętem do drewna 4,5 x 
50 mm. Do wkręcenia kołków należy użyć końcówki TORX 40.
Długość: 50 mm
Dostępne opakowania 100 szt.
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WIM STRONG FOAM
Klej poliuretanowy w pianie na pistolet

  WŁAŚCIWOŚCI:
Klej jednokomponentowy poliuretanowy w pianie, z końcówką umożli-
wiająca użycie specjalnego pistoletu. Łatwy i szybki w użyciu. Możliwość 
dalszej obróbki po 2 godzinach.

  ZASTOSOWANIE:
Przeznaczony jest do mocowania płyt budowlanych WIM PLATTE 
Wykazuje dużą przyczepność do materiałów takich jak: beton, tynki, 
cegła, drewno, metal, płyty EPS oraz XPS. Jest doskonałym spoiwem 
do łączenia płyt WIM PLATTE ze sobą, zarówno od strony rdzenia jak i 
powierzchni pokrytej zaprawą. WIM STRONG FOAM może służyć  jako 
klej do styropianu przy mocowaniu płyt styropianowych w trakcie ocie-
plania ścian zewnętrznych budynków, montażu parapetów, uzupełnia-
niu szczelin w izolacji termicznej, montażu stolarki budowlanej.

  DANE TECHNICZNE:
odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Wygląd: tworzywo komórkowe
Barwa: żółta lub kremowa
Temperatura stosowania: od +5°C do +30 °C
Temperatura pojemnika: od +15 °C do +25 °C
Wytrzymałość na rozciąganie połączenia styropian EPS – beton 0,1 MPa
Przyczepność kleju: do betonu 0,3 MPa
Przyczepność kleju: do styropianu 0,1 MPa
Czas korekty: max 15 min
Czas kołkowania: ok. 2 h

  ZUŻYCIE:
Wydajność do 8 m²

  PRZECHOWYWANIE i TRANSPORT: 
12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. 
Przechowywać w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
Puszki przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze od +5 °C do 
+25 °C. Unikać przegrzewania pojemników powyżej 40 °C.

  OPAKOWANIA: 
Pojemniki metalowy 750 ml
Karton 12 szt.
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WIM STRONG
KOTWA CHEMICZNA
Uniwersalna masa klejąco-uszczelniająca
do montażu płyt budowlanych WIM PLATTE

  WŁAŚCIWOŚCI:
WIM STRONG jest jednoskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym, goto-
wym do użycia elastycznym klejem i uszczelniaczem na bazie polimeru 
hybrydowego o neutralnym systemie utwardzania. Posiada wysoką od-
porność na zmienne warunki atmosferyczne, wysokie i niskie tempera-
tury, oraz promieniowanie UV. Posiada bardzo dobrą przyczepność do 
większości materiałów i podłoży stosowanych w budownictwie: zapraw 
cementowych, szkła, aluminium, płytek ceramicznych, kamienia natu-
ralnego, polistyrenu ekstrudowanego (XPS), ABS, styropianu, stali czy 
drewna. Doskonale nadaje się do uszczelniania lekko nawilżonych nie-
porowatych powierzchni.

  ZASTOSOWANIE:
Do montażu, klejenia i uszczelniania elementów wykonanych z różno-
rodnych materiałów jak np. płytki ceramiczne, kamień naturalny, drewno, 
szkło, metal, tworzywa sztuczne, styropian. Rekomendowany do klejenia 
i uszczelniana płyt budowlanych WIM PLATTE (z rdzeniem z polistyrenu 
ekstrudowanego XPS pokrytego zaprawą cementową i zbrojonego siatką). 
Nadaje się również do wodoszczelnego klejenia i uszczelniania styków kra-
wędzi mat i taśm uszczelniających z włókniną polipropylenową jak również 
do wypełniania szczelin dylatacyjnych i spoin przyłączeniowych pomiędzy 
płytkami ceramicznymi a innymi elementami wykończenia, szczególnie na 
zewnątrz budynków. WIM STRONG może być malowany farbą.

  DANE TECHNICZNE:
Baza materiałowa: polimer hybrydowy 
Kolor: biały, szary 
Temperatura pracy: +5 °C do +40 °C 
Czas tworzenia naskórka (23 oC i 50% R.H.): ok. 10 min. 
Szybkość utwardzania (23 oC i 50% R.H.): 2,5-3 mm/dobę 
Gęstość (ISO 1183): 1,48 g/cm3 
Twardość Shore A: 35-40 
Zmniejszenie objętości po utwardzeniu: < 3,5% 
Maksymalna deformacja: 25% 
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339-40): 350% 
Moduł przy 100% wydłużenia (ISO 8339-40): 0,680 N/mm2 
Moduł przy zerwaniu (ISO 8339-40): 1,250 N/mm2 (12,5 kg/cm2) 
Odporność termiczna: –40 °C do +90 °C 

  ZUŻYCIE:
Klejenie: ok. 150g/m2 na 1 mm grubości warstwy. 
Wypełnianie spoin: uzależnione od wielkości szerokości i głębokości spoiny. 

  PRZECHOWYWANIE i TRANSPORT: 
18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, 
w temperaturze +5 °C do +35 °C. 

  OPAKOWANIA: 
Kartusz 290 ml
Karton 25 szt.
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WIM STRONG TURBO
Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna, szybko 
twardniejąca masa na bazie żywicy poliestrowej 
bez styrenu

  WŁAŚCIWOŚCI:
Nie wydziela ostrej woni (brak styrenu), Bardzo wygodna w użyciu, opa-
kowanie posiada specjalny mieszacz dwóch składników nakładany na 
jedno tłokowy kartusz. Dzięki takiemu rozwiązaniu do aplikacji wystar-
czy standardowy pistolet do  kartuszy. Daje możliwość kotwienia blisko 
krawędzi podłoża (brak ryzyka wyszczerbień). Możliwość stosowania na 
zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Umożliwia pracę w niskich tempera-
turach (od -5 oC otoczenia).

  ZASTOSOWANIE:
Może być stosowany jako masa naprawcza do wypełniania otworów i re-
profi lacji i wzmacniania krawędzi np. schodów. Dzięki krótkiemu czasowi 
potrzebnemu do uzyskania pełnej wytrzymałości sprawdza się również 
jako sztywne uszczelnienie elementów metalowych w systemach taraso-
wych i basenowych. Doskonale nadaje się do łączenia dylatacji lub szycia 
pęknięć zarówno na posadzkach jak i na ścianach naprawę pęknięć można 
wzmocnić za pomocą opcjonalnych metalowych spinek. Doskonale spraw-
dza się jako kotwa chemiczna dając najbezpieczniejsze zamocowanie za-
równo do materiałów pełnych jak i z pustymi przestrzeniami. Doskonale 
łączy ze sobą takie materiały jak beton, płytki ceramiczne, kamienie natu-
ralne, drewno, metal.

  DANE TECHNICZNE:
Baza modyfi kowana żywica poliestrowa bez styrenu
Czas żelowania / osadzania: 50 minut (przy –5 °C)
  12 minut (przy +5 °C)
  6 minut (przy +15 °C)
  3 minuty (przy +25 °C)
Czas wiązania / utwardzania: 90 minut (przy –5 °C)
  50 minut (przy +5 °C)
  35 minut (przy +15 °C)
  30 minut (przy +25 °C)
Odporność na ściskanie wg ASTM 695: 53,55 N/mm²
Odporność na rozciąganie wg ASTM 638: 12,48 N/mm²
Moduł elastyczności wzdłużnej 9651,33 N/mm²
Temperatura otoczenia od –5 °C do +25 °C
Temperatura kartusza +20 °C

  PRZECHOWYWANIE i TRANSPORT: 
12 miesięcy. Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze od 
+5 °C do maksymalnie +25 °C. Odporny w transporcie do –15°C.

  OPAKOWANIA: 
kartusz/tuba (dwa składniki) 300 ml 
opakowanie zbiorcze 6 szt.

 Opcja:
Klamry do zszywania 
betonu (25 szt.)

Średnica pręta Średnica otworu Głębokość otworu
Wydajność

(liczba otworów)

M8 10 80 < 56 
M10 12 90 < 37

Średnica pręta Średnica otworu
Głębokość 

otworu
Wymiar tulei

Wydajność
(liczba otworów)

M8 14 105 13*105 < 22
M10 16 105 15*105 < 22

Naprawa pęknięć: opakowanie 300 ml wystarcza na 5 mb
Wydajność w materiałach pełnych:

Wydajność w materiałach z pustą przestrzenią:

 ZUŻYCIE:
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