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DANSK DESIGN 
I VERDENSKLASSE

I 2003 oppfant unidrain® det avlange gulvavløpet og plasserte det  
inntil veggen i dusjnisjen. Den gang var high-end gulvavløpsdesign 

et nytt og revolusjonerende begrep. I løpet av få år utviklet unidrain® 
seg til en ledende gulvavløpsprodusent, og etter bare 10 år 
har unidrain® fått tildelt f lere internasjonale designpriser  

og er representert i over 30 land på verdensbasis.

For serien HighLine:
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GULVAVLØPETS DESIGN

Den øverste, synlige delen av gulvavløpet fås i to designserier : ClassicLine og HighLine.

HighLine | Panel med rammeClassicLine | Classic
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HIGHLINE

I HighLine-serien er den tradisjonelle risten byttet ut 
med et panel som fås i 3 løsninger: 

PANEL er en løsning i børstet, rustfritt stål  
eller frostet glass.

CUSTOM er en flat base som man limer en valgfri 
gulvflis oppå.

CASSETTE er en base med oppkanter hele veien rundt, 
noe som gjør den egnet ved bruk av f.eks. terrazzo 
(legg i eget materiale).

PANEL 

CUSTOM 

CASSETTE

Uten ramme

Uten ramme

Uten ramme

Med ramme

Med ramme

Med ramme

HighLine | Panel i børstet stål med ramme 

GlassLine dusjvegg | Random
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HIGHLINE | CUSTOM

Custom er en flat base som man limer en gulvflis oppå.  
Flisen kan f.eks. være den samme gulvflisen som er brukt på 
resten av badet. Dermed blir den synlige delen av avløpet en 

integrert del av gulvkonstruksjonen.

GlassLine dusjvegg | Transparent

HighLine | Custom uten ramme
unidrain® dusjnal
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HighLine | Custom uten ramme
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Velger du HighLine Custom uten 
ramme, får du en eksklusiv, tidløs og 
diskré løsning. Det er kun gulv- og 
veggflisen som er synlig i det ferdige 
resultatet , og vannet fra dusjen renner 
ned i en spalte i gulvet.
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HighLine | Panel i børstet stål med ramme 

HighLine | Custom uten ramme
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10-ÅRS JUBILEUMSRIST:
ANNIVERSARIO

I 2013 feiret unidrain® sitt 10-års 
jubileum og utvidet sortimentet 
med en ny rist til ClassicLine: 
Anniversario. Risten g jør 
den klassiske risten likere de 
eksklusive spalteristene. 

ClassicLine | Stripe

Column

Classic Stripe

SquareInca

Anniversario

CLASSICLINE

ClassicLine er den opprinnelige 

designserien fra unidrain® 

og består av ramme og rist.  

Et utvalg av 6 elegante og 

tidløse ristdesigner i børstet,  

rustfritt stål g jør at det fins  

noe for enhver smak.
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GLASSLINE 

Dusjvegg-sortimentet har en solid innfestning uten synlige 
skruer eller beslag. Kun en diskré stålramme er synlig langs 
vegg og gulv. Det fremhever elegant løsningens g jennomførte 
linjer og gir et tidløst resultat. Dekoren er silketrykk som passer 
fint sammen med det fløyelsmyke uttrykket børstet stål gir. 
Til innramming av dusjnisjen fins det også en dusjdør som er 
designet i samme stil som dusjvegg, toppstang og gulvavløp. 
Kontakt oss for mer informasjon om dusjdøren.

ClassicLine | Column

GlassLine dusjvegg | Transparent

GlassLine dusjdør

GlassLine toppstang



18 19

HighLine | Panel med ramme

GlassLine dusjvegg | Transparent



20
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1.  ClassicLine | Column
 GlassLine dusjvegg | Random

2. GlassLine dusjvegg | Transparent  
 GlassLine | Toppstang i stål
 GlassLine dusjdør

3. ClassicLine | Square

4. HighLine | Panel ,  
 GlassLine | Dusjbunn | Stripe

5. GlassLine dusjvegger kan også  
 kombineres med HighLine Custom  
 uten ramme. Og resultatet taler  
 for seg selv: Tidløs og diskré design,    
 g jennomtenkt ned til den minste detalj.
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MODUL 1100

 Modul 1100 er den fleksible løsningen 
som gjør det mulig å produsere 

gulvavløp som passer til alle 
baderomsstørrelser. Uansett badets 

størrelse får du et unidrain® som 
passer perfekt. Det g jør løsningen 

ideell for blant annet wellness-, 
idretts-, skole- og hotellfasiliteter 

samt eksklusive private bad.

Løsningen kan fås med både 
ClassicLine og HighLine.

ClassicLine | Column

HighLine | Panel med ramme
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HJØRNEAVLØP

Hjørneavløpet er en enkel og diskré løsning til baderom 
og vaskerom med begrenset plass. Avløpet er et av de 
minste på markedet og opptar kun 170 x 170 mm med 
plass, ferdig installert.

ClassicLine hjørne | Column

ClassicLine hjørne | ClassicHighLine hjørne | Panel med ramme



26 TEKNISKE DETALJER

HighLine | Panel med ramme, GlassLine dusjbunn og dusjvegg | Stripe

PATENTERT TEKNOLOGI 28

MONTERINGSPRINSIPP | GLASSLINE 30

MODUL 1100 32

DESIGNOVERSIKT 34
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VA 2.42/178972
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28 PATENTERT TEKNOLOGI

unidrain® er testet og godkjent for innbygging i alle typer gulvkonstruksjon  
i våtrom med fliser – både tunge konstruksjoner i betong og lette 
konstruksjoner i trebjelkelag. Uansett konstruksjon er det et krav at de anvendte 
materialer og byggemetoder må være egnet og godkjent for våtrom.

BYGGEKONSTRUKSJON I BETONG

SIKKERT RESULTAT

GulvflensArmeringsbånd Gulvmembran

Veggmembran

Armeringsbånd

Veggflens

Gulvavløp fra unidrain® er plassert inn mot bakveggen. De loddrette 
veggflensene festes til veggen og gir sammen med membranen, en 
fullstendig vanntett montering. På samme måte sikrer de vannrette 
gulvflensene en vanntett overlapping i gulvet.

unidrain®s unike konstruksjon er patentert i Europa (nr. 1287213) 
og patentanmeldt i en rekke land verden over. 

unidrain® er et registrert varemerke.

ENKEL MONTERING

unidrain®s gulvavløp er en smart og funksjonell løsning.  
Systemet settes sammen av avløpsarmatur, utløpshus,  

ramme og rist/panel og fås både som linje- og hjørneløsning.

PATENTERT  
VEGGFLENS

A: Rist eller panel
B: Ramme
C: Avløpsarmatur 
D: Utløpshus

INFO

- De to designseriene, ClassicLine og HighLine, utg jør den øverste, synlige delen av avløpet. 
- Avløpsarmatur og utløpshus er felles for de to seriene.
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1 2

1. Dusjveggen er hektet på  
 en skinne på veggen og kan 
 skiftes ut hvis den får skader 

2. Dusjveggen kan monteres 
 enten før eller etter f lisleggingen

Veggmembran

Armeringsbånd

Armeringsbånd

Armeringsbånd

Armeringsbånd

Fast modul

Fast modul

Gulvmembran

TEKNISKE FORDELER SOM UTGJØR EN FORSKJELL I HVERDAGEN:

-  Dusjveggen er montert uten synlige skruer eller beslag

-  Dusjveggen er støpt fast i gulvet, slik at det ikke er noen risiko for at den skal løsne

-  Mye raskere rengjøring

-  Det er mulig å få nivåfri overgang mellom dusjområdet 
 og gulvet omkring

-  Gulvet har helt riktig helling, slik at vannet forblir inne i dusjnisjen

-  Slipp alle bekymringer om utettheter og lekkasjer

Den faste/fleksible modulen festes til veggen og støpes fast i gulvet. Når gulvet støpes, følger man det 
innebygde fallet på 2 % på innsiden av dusjveggen og den plane nivåangivelsen på utsiden av dusjveggen. 
Det g jør støpeprosessen enda lettere enn før, og forebygger risiko for svanker og motfall. 

Veggprofilen skrus fast på bakveggen, og dusjveggen hektes på profilen og plasseres samtidig i sporet 
i den faste/fleksible modulen. Flenser både i vegg og gulv sikrer en 100 % vanntett løsning, og flisene 
skjuler elegant den solide installasjonen under. Nå er dusjveggen solid forankret til både vegg og gulv, og 
det er ingen risiko for at den skal løsne med tiden.

MONTERINGSPRINSIPP

GLASSLINE DUSJVEGG

Veggprofil
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2 moduler u/flexrammer

En modulrenne som dekker mer enn dobbel lengde av en standardmodell som 
ikke forlenges med flexrammer. 

2 moduler m/flexrammer

Når modulrennen har ukurante mål , fylles plassen som blir til overs, med 
symmetrisk plasserte f lexrammer. 

MODUL 1100

Modul 1100 er spesialrenner som produseres etter mål.  
Modulrenner kan bli mange meter lange og er derfor ideelle  
for bruk i institusjoner, omkledningsrom og store baderom.

Utløpshus, rammer og rister tas fra det faste sortimentet.  
Det betyr at rammer og rister legges etter hverandre, noe som gjør 
vedlikeholdet enkelt og praktisk. For å oppnå størst mulig kapasitet 
og en så lav byggehøyde som mulig, benyttes det flere utløpshus.

Modulrenner  
sveises sammen 
til én renne før 

levering!

A: Rist eller panel
B: Ramme
C: Flexramme
D: Avløpsarmatur 
E: Utløpshus

1 modul m/flexrammer 

Bevar loddrette endeflenser, selv ved ukurante mål. 
Overskytende plass fylles med flexrammer i sidene.

2 moduler m/vinkel og f lexramme

La modulrennen følge hjørnene i 
dusjarealet. Da kan det monteres f lere 
dusjer langs f lere vegger.
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Beskrivelse: Dusjbunnen monteres i stedet for gulvfliser i 
dusjnisjen

Materiale: Dusjbunnen er laget av en kombinasjon av glass, 
rustfritt stål og sklisikker dekor på toppen

GLASSLINE
DUSJBUNN

DESIGNOVERSIKT

GLASSLINE
DUSJVEGGER

Beskrivelse: Silketrykk-dekor påføres på yttersiden av dusjveggen

Materiale: Rustfritt stål (AISI 304), 10 mm herdet f loatglass
HIGHLINE Beskrivelse: Rammen er valgfri , men kan bidra til å understreke  

den eksklusive designen

Materiale: 3 mm massivt børstet , rustfritt stål (AISI 304), frostet glass

Beskrivelse: Risten legges forsenket i rammen, som er obligatorisk

Materiale: 3 mm massivt børstet , rustfritt stål (AISI 304)
CLASSICLINE

COLUMN

INCA

SQUARE

STRIPE

CLASSIC

CLASSICCOLUMN

ANNIVERSARIO 

UTEN RAMME

CASSETTE 

PANEL

MED RAMME UTEN RAMME

CASSETTE 

PANEL

CUSTOM CUSTOM 

MED RAMME

STRIPE

COLUMNTRANSPARENT RANDOMSTRIPE
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Shelby Teknikk AS
Postboks 230
4371 Egersund

T +47 51 46 18 00
F +47 51 46 18 01
post@shelby.no
www.shelby.no


