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”Med MatLine er en moderne klassiker født.  
 Design og funktionalitet går op i en højere enhed, og 
 MatLine bliver en naturlig og integreret del af rummet”.

 Kenneth Waaben, Design- og udviklingschef, Unidrain A/S
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Det nordiske klima er kendetegnet ved sne, sjap, regn og mudder store dele af året.  
Det gør det vanskeligt at holde hjemmet rent og pænt, når børn og voksne nyder en aktiv 
hverdag. unidrain®s MatLine er en funktionel og elegant løsning på de daglige problemer. 

MatLine er et intelligent måttesystem designet til dem, der stiller krav til både form  
og funktion. Her er tale om et produkt, der ikke blot fungerer som en praktisk foranstaltning, 
men også som et stykke design, man gerne viser frem. 

MatLine placeres i bryggerset eller i entréen og kobles til det eksisterende rørsystem, 
således at overskydende vand ledes bort. MatLine kan placeres i alle hustyper og  
gulvkonstruktioner.

TEKNIK

MatLine er anvendelig og relevant i ethvert byggeri. Det intelligente måttesystem  
består af: Måtte, ramme, sandfang og armatur. Der medfølger desuden en løftekrog  
til nemmere håndtering af måtten.   
Måtten flugter med det omkringliggende gulv og er omsluttet af en slank stålramme  
i børstet rustfrit stål. Under måtten ligger sandfanget, som fanger småsten og grus.  
Nederst ligger armaturet, som støbes fast i gulvet. Højdejusterbare fødder kan tilkøbes  
for at lette støbeprocessen.
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A: Måtte
B: Ramme 
C: Sandfang
D: Armatur

E: Højdejusterbare fødder (tilbehør)

NYHED | MATLINE
INTELLIGENT MÅTTESYSTEM



NEM AT RENGØRE

MatLine er med til at holde boligen fri for snavs. 

Skidtet falder ned i spalten mellem børstepanelerne og ned  
i det underliggende armatur. Måtten ser mindre beskidt ud, 
og skidtet kan efterfølgende nemt støvsuges op. Vand fra sne  
og sjap eller gulvvask ledes direkte ud i afløbet under måtten.

Måtten løftes op ved hjælp af den medfølgende 
krog. Når måtten er løftet op, fastlåses den 
automatisk i oprejst position. 



MatLine kan installeres i gulvet  
i entré eller bryggers. Det diskrete, 

nutidige design gør MatLine brugbar  
i alle former for moderne byggeri.



INSTALLATION

MatLine kan placeres i alle hustyper og gulvkonstruktioner.

1  UDSPARRING

2   ILÆGNING AF ARMATUR OG STØBNING

3  ISÆTNING AF RAMME OG LÆGNING AF FLISER

4   MONTERING AF MÅTTE

MATLINE
TIL ALLE KONSTRUKTIONER

MatLine kan installeres i alle hustyper og gulvkonstruktioner - såvel tung beton-
konstruktion som let træbjælkekonstruktion. Måtten f jerner effektivt snavs og skidt  
og leder vand væk. For alle konstruktioner gælder det, at de anvendte materialer  
og byggemetoder skal være egnede og godkendte.

Sandfang

Armatur

Ramme

MåtteArmering

Beton

Isolering



OVERSIGT ET SIKKERT VALG

Nylonbørster
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Beskrivelse Længdemodel Dimension Varenr. VVS nr.

MatLine komplet 800 500 x 800 mm 6001.0800 155022581

Beskrivelse Længdemodel Dimension Varenr. VVS nr.

Løse nylonbørster - sæt - 11 stk 800 780 mm 6001.0801 155022780

Stålpanel 800 780 mm 6003.0800 155022910

Sandfang 800 D: 110 mm 6005.0000 155022991

Højdejustérbare fødder, 4 stk 6006.0000 155022904

MATLINE KOMPLET

MATLINE ACCESSORIES

• Stilrent dansk design

• Minimerer snavs i boligen

• Nem at rengøre

• Direkte kobling til afløb

• Fleksibelt system, der kan højdejusteres afhængig af gulvets overfladehøjde

• UV- og kemikalieresistente nylonbørster, der holder i mange år ved normal brug

• Intelligente børster, der retter sig nemt efter brug
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