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HighLine Modul 1100 | Custom
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for HighLine

HighLine gulvafløb | Custom 

GlassLine brusevæg | transparent
GlassLine | brusedør
GlassLine topstange | stål

DANSK DESIGN I VERDENSKLASSE

I 2003 opfandt unidrain® det lineære gulvafløb og placerede 
det mod bagvæggen i brusenichen. Dengang var eksklusivt 
gulvafløbsdesign et nyt og revolutionerende begreb. I løbet 
af få år har unidrain® udviklet sig til en af landets førende 
gulvafløbsproducenter og har udvidet produktporteføljen  
med brusevæg, brusedør og senest et intelligent måttesystem. 
unidrain® har modtaget flere internationale designpriser. 
unidrain® er i dag repræsenteret i over 30 lande på verdensplan.
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HIGHLINE
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HighLine gulvafløb | Custom uden ramme
unidrain® bruseskraber 

GlassLine brusevæg | Transparent
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HighLine gulvafløb | Custom uden ramme
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I HighLine serien er den traditionelle rist erstattet  
af et panel, der findes i tre udformninger: 

CUSTOM påklæbes en gulvflise efter eget valg.

CASSETTE med kanter på alle sider, hvilket gør det muligt at  
ilægge materiale efter eget valg. Eksempelvis velegnet til terazzo.

Uden ramme Med ramme

PANEL i børstet, rustfrit stål eller frostet glas.
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Bruges HighLine Custom uden ramme, opnås en diskret, tidløs  
og eksklusiv løsning. Det er kun gulv- og vægflisen, der er synlig  
i resultatet, og vandet fra bruseren løber væk i en spalte i gulvet.
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HighLine gulvafløb | Custom uden ramme

Fo
to

: F
re

de
ri

kk
e 

H
ei

be
rg



16



17



18

HighLine gulvafløb | Panel i børstet stål med ramme 

GlassLine brusevæg | Random

GlassLine brusebund | Stripe
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ClassicLine gulvafløb | Classic
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CLASSICLINE
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10-ÅRS JUBILÆUMSRIST
ANNIVERSARIO

I 2013 fejrede unidrain® sit 10-års jubilæum  
og udvidede design porteføljen med en ny rist  
til ClassicLine: Anniversario. 



24 ClassicLine Modul 1100  | Stripe

GlassLine brusedøre



25

Column

Classic

Stripe

Square

IncaAnniversario

ClassicLine er den oprindelige designserie  
fra unidrain® og består af ramme og rist. Seks elegante 
og tidløse designs i børstet, rustfrit stål sikrer,  
at der er en løsning til enhver smag.
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GLASSLINE
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HighLine gulvafløb | Custom

GlassLine brusevæg | Random
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1 2

1.  ClassicLine gulvafløb| Column
 GlassLine brusevæg | Column

2. GlassLine brusevæg | Transparent  
 GlassLine topstang | Stål
 GlassLine brusedør

3. ClassicLine gulvafløb| Square 
 GlassLine brusevæg 

4. HighLine gulvafløb| Panel  
 GlassLine brusebund | Stripe
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HighLine gulvafløb | Panel med ramme

GlassLine brusevæg | Transparent
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unidrain®s brusevægge er solidt monteret  
uden synlige skruer eller beslag. Den stærke glasvæg 

nærmest svæver i en diskret stålramme langs væg og gulv.  
Brusevæggene fås helt gennemsigtige eller med en 

eksklusiv dekoration udført i silketryk.  
Til at afslutte brusenichen, f indes brusebund, brusedør og 

topstang designet i samme stil som brusevæg og gulvafløb.  
Alle glasdele er behandlet med en særlig nanoteknologi , 

der minimerer behovet for rengøring.

ClassicLine gulvafløb | Column

GlassLine brusevæg | transparent

GlassLine brusedør

GlassLine topstang i stål
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MODUL 1100





39ClassicLine Modul 1100 | Column

HighLine Modul 1100 | Panel med ramme

 Modul 1100 er den fleksible løsning til baderum i alle størrelser.  
Modul 1100 gør det muligt at producere unidrain® gulvafløb i alle 
lænder og op ad flere vægge. Fleksibiliteten gør Modul 1100 til den 
ideelle løsning for f.eks. hotel-, sports-, skole- og wellness faciliteter, 
eller til eksklusive private baderum. Løsningen kan udføres med  
både ClassicLine og HighLine.



ClassicLine hjørneafløb | Anniversario
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HJØRNE AFLØB



42Highline hjørneafløb | Panel med ramme
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Hjørneafløbet er den simple og diskrete løsning til 
badeværelser og bryggerser, hvor pladsen er begrænset. 
Afløbet er markant mindre end andre tilsvarende 
gulvafløb på markedet. Det placeres desuden i hjørnet, 
hvilket skaber endnu mere plads i brusenichen.

ClassicLine hjørneafløb | Classic
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NYHED | MATLINE
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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, når børn 
og voksne nyder en aktiv hverdag.unidrain®s 
MatLine er en funktionel og elegant løsning 
på de daglige problemer. MatLine installeres i 
gulvniveau i entré eller bryggers. Den intelligente 
måtte kobles til det eksisterende rørsystem, 
således at overskydende vand og snavs ledes bort. 
Tørt skidt såsom sand kan nemt støvsuges op.                                                                                                                     

Nyhed | MatLine
Intelligent måttesystem
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MatLine måttesystemet er dansk design, når det  
er bedst. Stilren og eksklusiv på overfladen og ultra 
funktionel underneden. Sandfanget fanger grus og 
småsten, og karret leder vand og sjap direkte i afløbet.
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HighLine gulvafløb | Custom



TEKNISK INFORMATION
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unidrain® er testet og godkendt til indbygning i alle typer gulvkonstruktioner 
i vådrum med fliser – såvel tung betonkonstruktion som let 
træbjælkekonstruktion. For alle konstruktioner gælder det, at de anvendte 
materialer og byggemetoder skal være egnet og godkendt til vådrum.

BYGGEKONSTRUKTION I BETON

GulvflangeArmeringsbånd Gulvmembran

Vægmembran

Armeringsbånd

Vægflange
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PATENTERET TEKNIK

SIKKER INSTALLATION

Armeringsbånd

Vægflange

Gulvafløb fra unidrain® er placeret mod bagvæggen. De lodrette 
vægflanger fastgøres til væggen og sikrer sammen med membranen en 
fuldstændig vandtæt installation. På samme måde sikrer de vandrette 
gulvflanger en vandtæt overlapning i gulvet.

unidrain®s unikke konstruktion er patenteret i Europa (nr. 1287213)  
og patentanmeldt i en række lande verden over. 

unidrain® er et registreret varemærke.

ENKEL SAMMENSÆTNING

unidrain®s gulvafløb er en intelligent og funktionel løsning.  
Systemet sammensættes af afløbsarmatur, udløbshus, ramme  

og rist/panel, og findes både som linje- og hjørneløsning.

PATENTERET  
VÆGFLANGE

A: Rist
B: Ramme
C: Afløbsarmatur 
D: Udløbshus

De to designserier, ClassicLine og HighLine, udgør den synlige del af afløbet. 
Afløbsarmatur og udløbshus er de samme, uanset hvilken af de to serier der vælges.
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1 2

1. Brusevæggen hægtes på  
 en skinne på væggen. 
2.Brusevæggen kan monteres 
 både før og efter f lisemontage.
BEMÆRK 
Skulle brusevæggen udsættes for  
skade, kan den nemt udskiftes.

Vægmembran

Armeringsbånd

Armeringsbånd

Armeringsbånd

Armeringsbånd

ShowerLine

ShowerLine

Gulvmembran

TEKNISKE FORDELE DER GØR EN FORSKEL I HVERDAGEN

• Brusevæggen er monteret uden synlige skruer eller beslag

• Brusevæggen støbes fast i gulvet og risikerer ikke at blive løs med tiden

• Særlig nanoteknologisk coating på glasset, minimerer behovet for rengøring

• Niveaufri overgang mellem bruseareal og det omkringliggende gulv

• ShowerLine armaturet skaber den korrekte hældning i brusenichen og         

     forhindrer dermed vandskader

• Den samlede løsning gør installationen 100 % vandtæt ved korrekt installation

Vægprofil

1. Brusevæggen hægtes på  
 en skinne på væggen. 
2.Brusevæggen kan monteres 
 både før og efter f lisemontage.
BEMÆRK 
Skulle brusevæggen udsættes for  
skade, kan den nemt udskiftes.



Vægprofilen skrues fast på bagvæggen, og brusevæggen hægtes på 
profilen samtidig med, at den placeres i sporet i ShowerLine armaturet. 
Flanger i både væg og gulv sikrer en 100 % vandtæt løsning, og fliserne 
skjuler elegant den stærke, bagvedliggende installation. Brusevæggen er 
solidt fastg jort til både væg og gulv og risikerer ikke at blive løs med tiden.

GLASSLINE BRUSEVÆGGE

MONTERINGSPRINCIP
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A

B

D

C

Indbygget 2% fald

Gulv i plant niveau

21

A: Rist
B: Ramme
C: ShowerLine
D: Udløbshus

INSTALLATIONSEKSEMPLER

1.ShowerLine med brusevæg 
2.ShowerLine med muret væg
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ShowerLine armaturet fastgøres til væggen og støbes fast i gulvet. 
Når gulvet støbes, følges det 2 % indbyggede fald på indersiden 
af brusevæggen og den plane niveauangivelse på ydersiden 
af brusevæggen. Dette gør støbeprocessen lettere end før, og 
forebygger risikoen for lunker eller bagfald. 

MONTERINGSPRINCIP

SHOWERLINE
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To moduler uden f lexrammer

En modulrende der dækker over den dobbelte længde af en standardmodel ,  
hvor der ikke forlænges med flexrammer.

To moduler med flexrammer

Når modulrenden har skæve mål, udfyldes den overskydende plads  
med symmetrisk placerede f lexrammer.

Modulrender 
svejses sammen 

til én rende inden 
levering!

A: Rist eller panel
B: Ramme
C: Flexramme
D: Afløbsarmatur 
E: Udløbshus

Et modul med flexrammer 

Bevarer de lodrette endeflanger, selv på  
skæve mål. Overskydende plads udfyldes  
med flexrammer i siderne.

To moduler med vinkel og f lexramme

Modulrenden følger hjørnet  
i brusearealet , så der kan monteres 
brusere langs f lere vægge.



MODUL 1100

Modul 1100 er specialrender, der produceres efter mål. 
Modulrender kan blive mange meter lange og er derfor ideelle 
til institutioner, omklædningsrum og store badeværelser.

Udløbshuse, rammer og riste kommer fra det faste sortiment.  
Rammer og riste lægges i forlængelse af hinanden, hvilket gør 
vedligeholdelse nem og håndterbar.  
For at opnå en så høj kapacitet som muligt og en så lav 
byggehøjde som muligt, bruges også flere udløbshuse.

1.  ClassicLine Modul 1100 | Classic 

2.  HighLine Modul 1100 | Cassette 
med ramme

3.  ClassicLine Modul 1100 | Column

4.  HighcLine Modul 1100 | Panel 
med ramme

5.  ClassicLine Modul 1100 | Stripe

3

4 5

2

1
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Sandfang

Armatur
RammeMåtte

Armering

Beton

Isolering

ET INTELLIGENT VALG

• Stilrent dansk design

• Minimerer snavs i boligen

• Nem at rengøre

• Direkte kobling til afløb

• Fleksibelt system, der kan højdejusteres afhængig af flisetykkelse

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

• Intelligente børster, der retter sig umiddelbart efter brug
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1

2

3

A: Måtte
B: Ramme 
C: Sandfang
D: Armatur
E: højdejusterbare fødder

D

E

C

B

A

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

MatLine er anvendelig og relevant i ethvert byggeri.  
Det intelligente måttesystem består af: Måtte, ramme, trævlesi  
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.

MATLINE
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HIGHLINE Beskrivelse: Rammen er valgfri , men kan være med  
til at understrege det eksklusive design.

Materiale: 3 mm massivt , børstet , rustfrit stål (AISI 304), frostet glas.

Beskrivelse: Risten lægges på et forsænket leje i rammen,  
som er obligatorisk.

Materiale: 3 mm massivt , børstet , rustfrit stål (AISI 304).

CLASSICLINE

COLUMN

INCA

SQUARE

STRIPE

CLASSIC

CLASSICCOLUMN

ANNIVERSARIO 

UDEN RAMME

CASSETTE 

PANEL

MED RAMMEUDEN RAMME

CASSETTE 

PANEL

CUSTOM CUSTOM 

MED RAMME
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Beskrivelse: Brusebunden monteres i stedet for 
gulvfliser i brusenichen.

Materiale: Brusebunden er udformet af en kombination 
af glas og rustfrit stål. Overfladen er påført en antislip 
dekoration, der gør brusebunden helt skridsikker.

GLASSLINE
BRUSEBUND

DESIGN OVERSIGT

GLASSLINE
BRUSEVÆGGE

Beskrivelse: Dekorationen er silketryk påført ydersiden af 
brusevæggen.

Materiale: Børstet , rustfrit stål (AISI 304), 10 mm hærdet f loatglas.

STRIPE

COLUMNTRANSPARENT RANDOMSTRIPE



Unidrain A/S
Farum Gydevej 71
DK-3520 Farum

t + 45 3910 1010
f + 45 3910 1020
info@unidrain.dk
www.unidrain.dk
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