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inntrykk av alle brosjyrer, prislister, annonser, nettinnhold osv.
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Gjennomtenkt teknikk 
Gjennomført desiGn

se for deg et baderom uten gulvavløp som er i veien når man dusjer. der man ikke trenger å stå med  
en fot på hver side av gulvristen, men der risten i stedet er plassert der hvor den er til minst mulig bryderi. 

se for deg et bad der de innebygde elementene ikke er der fordi de må være der,  
men fordi du synes at de er designelementer som fremhever rommets kvaliteter.

På de neste sidene kan du se hvordan disse visjonene blir til virkelighet. gulvavløpet, som på overflaten 
smyger seg langs veggen og på vakkert vis understreker den velvære og komfort dusjnisjen innbyr til, og 

som under overflaten gir deg den sikreste og sterkeste installasjonen på markedet. dusjveggen som,  
med samme sikkerhet som gulvavløpet, i det skjulte er bygd solid inn i gulv og vegg,  

og som samtidig gir baderommet et naturlig helhetlig uttrykk.

unidrain® er dansk, prisbelønnet design i verdensklasse. design som ikke bare tilfredsstiller øyet,  
men som i like stor grad er et teknisk produkt som verdsettes av installatører og arkitekter. det unike,  

patenterte flenssystemet fungerer tett sammen med byggets grunnkomponenter – gulv og vegg – og 
dette prinsippet er videreført i monteringen av dusjvegger. gulvavløp og dusjvegger inngår dermed i en 

unik og solid løsning som representerer noe helt nytt på markedet.

for serien Highline:
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unidrain® glassline er en serie dusjvegger som er en videreutvikling basert på 
prinsippet for gulvavløpet. ved hjelp av et skinnesystem monteres dusjveggen solid 

fast i gulv og vegg og blir en del av en sikker helhet med unidrain®-gulvavløpet.

glassline dusjveggen kan monteres på to måter: Med den faste modulen får du 
en modul som omfatter hele dusjnisjen, med integrert avløpsarmatur. den fleksible 

modulen er en modul som kan monteres på en vanlig avløpsarmatur. Begge 
løsninger kombineres med utløpshus, ramme, rist/panel og dusjvegg.

NYHET
GLAssLine dusjveGG

fleksIBel Modulfast Modul

a: rist eller panel
B: ramme 
d: utløpshus
e: fast modul
f: dusjvegg

a: rist eller panel
B: ramme 
C: avløpsarmatur
d: utløpshus
e: fleksibel modul
f: dusjvegg

dusjvegg og gulvavløp

unidrain®-prinsippet

det er svært enkelt å sette sammen produktene.  
Med noen ganske få valg setter du sammen en løsning 

som passer til baderommet ditt.

GuLvAvLøp 

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.

de to designseriene Classicline og Highline, byr begge på rene 
linjer og sømløs design og utgjør den øverste, synlige delen  

av avløpet. selve monteringen av avløpsarmatur og utløpshus  
er lik for de to seriene.

a: rist eller panel
B: ramme
C: avløpsarmatur 
d: utløpshus

a: rist eller panel
B: ramme
C: avløpsarmatur 
d: utløpshus

uNIdraIN® lINje uNIdraIN® HjørNe
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I Highline-serien er den tradisjonelle risten erstattet  
av et panel som tilbys i tre løsninger: 

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

- Custom er en flat base som man limer en selvvalgt 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)

HIgHlINe

gulvavløpets design

den øverste, synlige delen av gulvavløpet fås i  
to designserier: Classicline og Highline.

ClassIClINe

Classicline er unidrain®s første designserie  
og består av ramme og rist. et utvalg av flere elegante  

og tidløse ristdesigner i børstet, rustfritt stål sikrer  
at det finnes noe for enhver smak.

Nyttig å vite

•  armatur og utløpshus  
 er likt for både Classicline   
 og Highline

• rammen er obligatorisk  
 siden den bærer risten

Nyttig å vite

•  armatur og utløpshus  
 er likt for både Classicline   
 og Highline

•  rammen er valgfri og kan   
 unnværes, slik at det kun blir en  
 smal åpning i gulvet som   
 leder vannet vekk

HighlineClassicline
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ByGGekonstruksjon unidrain® plasseres inntil bakveggen. de loddrette 
veggflensene festes til veggen og gir sammen med 
armeringsbåndet og membranen, en fullstendig  
vanntett montering.

På samme måte sikrer de vannrette gulvflensene  
en vanntett overlapping i gulvet.

unidrain® gulvavløp er godkjent av sINtef Byggforsk og 
har teknisk godkjenning (tg) nr. 2552. unidrain® oppfyller 
våtromsnormen BvN 42.110 fra 2007 og er va-godkjent 
etter den felleseuropeiske norm eN 1253.

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

unidrain® er et registrert varemerke.

eN 1253

eN 1253
(felleseuropeisk  

standard for gulvavløp)

gulvflens

armeringsbånd

gulvmembran

veggmembran

armeringsbånd

veggflens

trebjelkelag med 22 mm gulvplate  
(kryssfiner e.l.).

vanntetning i form av smøremembran med 
armeringsbånd. flislegging.

vist med Montasjesett 22 mm (se side 19).

støpt betong på stabilt støpeunderlag med 
avrettingslag i betong eller annen egnet 
avrettingsmasse. 

smøremembran med tetnings-/
armeringsbånd. keramiske fliser / steinfliser.

unidrain® er testet og godkjent for  
innbygging i alle gulvkonstruksjoner til våtrom 

med fliser – både tunge konstruksjoner i 
betong og lette konstruksjoner i trebjelkelag. 
ved innbygging i trebjelkelag og andre lette 

gulvkonstruksjoner, anbefales  
unidrain® Montasjesett  

(se side 19).

uansett konstruksjon er det et krav at de 
anvendte materialer og byggemetoder må være 

egnet og godkjent for våtrom.

utførlig byggeveiledning kan lastes ned fra  
www.unidrain.no

BetoNg treBjelkelag Med gulvPlate

tIl alle koNstruksjoNer

sIkkert resultat

siden unidrain® er plassert inntil veggen, er det bare nødvendig  
å lage fall fra én side i stedet for fra flere sider, som er det 
vanlige. dermed blir det lettere å oppnå et korrekt avrettingslag 
uten risiko for svanker eller motfall.

resultatet er at gulvflaten blir helt plan. det gjør det lettere  
å legge store fliser, ettersom det ikke er nødvendig med  
kutting av fliser rundt avløpet. resultatet er en vanntett og 
sikker installasjon.

ByggeMetode

eNkel og NøyaktIg MoNtasje og INNfestINg

lett og enkel montasje med nøyaktig innfesting sikrer korrekt 
plassering under hele byggeforløpet.

fIkserINg uNder støPINg

avløpsarmaturen er fiksert under hele støpeprosessen, slik 
at den ikke kan forskyves. Plasseringen inntil veggen – unna 
arbeidsstedet – forenkler tilpasning av armering og gulvvarme.

eNsIdIg fall foreNkler avrettINgeN

avrettingen av gulvet blir lettere med ensidig fall, og risikoen for 
motfall og svanker elimineres. dermed blir underlaget for fliser 
helt plant og jevnt.

våtroMssIkker forBINdelse Mot vegg og gulv

Membranens overlapping med avløpsarmaturens  
gulv- og veggflenser danner en vanntett, våtromssikker 
forbindelse til både gulv og vegg.

eNkel flIsleggINg På Helt PlaNt uNderlag

det ensidige fallet gjør flisleggingen enda enklere  
– selv ved bruk av veldig store fliser. det er ikke nødvendig  
å kutte til flisene rundt avløpet.

1.

2.

3.

4.

5.

tg 2552
(teknisk godkjenning)

ffv
(Produktsertifikat)

42.110 av 2007
(Byggebransjens  

våtromsnorm)
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det uNIke ved glasslINe
- Patentert system: Én komplett løsning til baderommet
- våtromssikker inndekning i hele dusjnisjen
- rask og enkel montasje
- angir fallet i dusjnisjen
- Ingen synlige beslag eller skruer
- glassets overflate er behandlet med Cleantec, slik at det blir lettere å holde pent
- enkelt å montere med gulvvarme

monterinGsprinsipp
unidrAin® GLAssLine

glassline-konstruksjonen  
finnes i to versjoner: en fast  

og en fleksibel modul.

den faste modulen er en videreutvikling 
av den opprinnelige avløpsarmaturen.  

Her er det sveiset fast to skinner  
i endene: den ene for montering  

på sideveggen, den andre  
for montering av dusjveggen.

den fleksible modulen er en løs profil 
som skrus fast på en standard avløpsar-

matur som dusjveggen monteres i.

koNstruksjoN
to Modeller

fast Modul fleksIBel Modul

Nyttig å vite

•  kan kombineres med både Classicline   
 og Highline (med ramme)

•  kan monteres med Highline Custom   
 uten ramme

•  kombineres med avløpsarmatur,   
 utløpshus, ramme, rist/panel og   
 dusjvegg fra det faste sortimentet

Nyttig å vite

•  kan kombineres med både Classicline   
 og Highline (med ramme)

•  avløpsarmaturen er en del av den 
 faste modulen

•  kombineres med utløpshus, ramme,  
 rist/panel og dusjvegg fra det faste   
 sortimentet

veggmembran

armeringsbånd

armeringsbånd

veggprofil

armeringsbånd

armeringsbånd

fast modul

fast modul

gulvmembran

unidrain®s patenterte flenssystem er videreført til montering av 
dusjveggen, noe som gjør glassline til den hittil sterkeste og mest 

våtromssikre installasjonen for dusjnisjer.

den faste/fleksible modulen festes til veggen og støpes fast i 
gulvet. Når gulvet støpes, følger man det innebygde fallet på 2 %, 
noe som gjør 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

Nyttig å vite
•  dusjveggen kan monteres   
 både før og etter flislegging

•  dusjveggen er hektet på  
 en skinne på veggen og kan 
 skiftes ut hvis den får skader
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Bygg inn unidrain® i hjørnet, eller la det gå rundt hjørner.

legg unidrain® langs veggene, i en nedsenket dusjnisje eller rett  
og slett der det er ønskelig.

Illustrasjonene viser eksempler på enkle og funksjonelle 
dusjnisjeinstallasjoner som unidrain®s unike gulvavløpssystemer muliggjør.

LøsninGer

linjeløsning:  
1004 i åpent baderom

linjeløsning:  
1001 i nisje med tre faste vegger.

linjeløsning:  
5002 med høyremontert dusjvegg.

linjeløsning:  
1004 i nedsenket nisje i åpent baderom. 

Hjørneløsning:  
2011 i nedsenket hjørnenisje.

Modulløsning:  
1100 vegg-til-vegg i større baderom.

Modulløsning:  
1100 i større nisje med tre faste vegger.

Modulløsning:  
1100 i innvendig hjørne.
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Highline

Classicline
+

til dusjnisje med to vegger og åpent/glass 
til høyre.

til dusjnisje med tre vegger.

total byggehøyde (ekskl. ramme/rist) = 
høyde på utløpshus + (H).

(H) = avstand fra overkant utløpshus til 
overside gulvflens / underside flis.

avløPsarMatur | lINje | vegg  spesifikasjoner
Materiale: 1,5 mm rustfritt stål (aIsI 304)
overflate: Beiset
Membran: smøremembran eller membranduk.
gulvkonstruksjon: alle
gulvbelegg: fliser

til dusjnisje med to vegger og åpent/glass 
til venstre.

til dusjnisje/baderom med avstand til 
sidevegger.

linje 1001 linje 1002

til dusjnisje med tre faste vegger.

avløpsarmaturen har tre veggflenser og en gulvflens.

til dusjnisje med høyre side åpen, glassvegg e.l.

avløpsarmaturen har to veggflenser og to gulvflenser.

anvendelse: linjeavløp linjeavløp

veggflens: Bakvegg/venstre/høyre Bakvegg/venstre

lengdemodell: 700* 800* 900* 1000* 1200* 700* 800* 900* 1000* 1200*

*Innbyggings- 
  lengde (l): 702 mm 802 mm 902 mm 1002 mm 1202 mm 757 mm 857 mm 957 mm 1057 mm 1257 mm

ramme (r): 695 mm 795 mm 895 mm 995 mm 1195 mm 695 mm 795 mm 895 mm 995 mm 1195 mm

senter (C): 351 mm 401 mm 451 mm 501 mm 601 mm 351 mm 401 mm 451 mm 501 mm 601 mm

Høyde (H): 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 22 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 22 mm

varenr.: 1001.0700 1001.0800 1001.0900 1001.1000 1001.1200 1002.0700 1002.0800 1002.0900 1002.1000 1002.1200

Nrf nr.: 3400.663 3400.664 3400.665 3400.666 3400.667 3400.668 3400.669 3400.671 3400.672 3400.673

linje 1003 linje 1004

til dusjnisje med venstre side åpen, glassvegg e.l. 

avløpsarmaturen har to veggflenser og to gulvflenser.

til fri plassering mot bakvegg, uavhengig av eventuelle sideveggers plassering.

avløpsarmaturen har en veggflens og tre gulvflenser.

linjeavløp linjeavløp

Bakvegg/høyre Bakvegg

700* 800* 900* 1000* 1200* 300* 700* 800* 900* 1000* 1200*

757 mm 857 mm 957 mm 1057 mm 1257 mm 432 mm 812 mm 912 mm 1012 mm 1112 mm 1312 mm

695 mm 795 mm 895 mm 995 mm 1195 mm 315 mm 695 mm 795 mm 895 mm 995 mm 1195 mm

351 mm 401 mm 451 mm 501 mm 601 mm 216 mm 406 mm 456 mm 506 mm 556 mm 656 mm

17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 22 mm 12 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 22 mm

1003.0700 1003.0800 1003.0900 1003.1000 1003.1200 1004.0300 1004.0700 1004.0800 1004.0900 1004.1000 1004.1200

3400.674 3400.675 3400.676 3400.677 3400.678 3400.685 3400.679 3400.681 3400.682 3400.683 3400.684

*Merk 
innbyggings- 

mål!
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Classicline
+

avløPsarMatur | HjørNe | vegg  spesifikasjoner
Materiale: 1,5 mm rustfritt stål (aIsI 304)
overflate: Beiset
Membran: smøremembran eller membranduk.
gulvkonstruksjon: alle
gulvbelegg: fliser

til hjørnet i dusjnisje.

total byggehøyde (ekskl. ramme/
rist) = se s. 32-34.

MoNtasjesett | vegg | gulv
MoNtasjeeleMeNt | vegg

unidrain® med Classicline ramme/rist og Montasjesett 22 mm | vegg. unidrain® med Classicline ramme/rist og Montasjeelement 135 mm.

Hjørne 2011

avløpsarmaturen har to veggflenser og en gulvflens.

anvendelse: Hjørneavløp

veggflens: to bakvegger

lengdemodell: 200

lengde (l): l1: 377/l2: 267 mm

ramme (r): 270/193 mm

varenr.: 2011.0200

Nrf nr.: 3401.011

Montasjesett 22 mm Montasjeelement
linje  | vegg

300–1000 mm

linje  | vegg

1200 mm

Hjørne | vegg

200 mm

linje | gulv

300–900 mm

linje  | vegg

100 mm

linje  | vegg

135 mm

settet består av front-, side- og bakprofil, som festes i trebjelkene med skruer. armaturen 
føres ned i profilen og "klikkes" på plass.

sikrer korrekt plassering og fiksering av avløpsarmaturen i konstruksjoner med  
trebjelkelag. tilpasses i lengden ved at front- og bakprofil skjæres til.

NB! fås også som Montasjesett 38 mm for konstruksjoner med trebjelkelag med avret-
tingslag. se unidrain.no for mer informasjon.

Prefabrikkerte polystyrenplater som  
forenkler innbyggingen.

kan skjæres til og tilpasses alle 
lengdemodeller.

anvendelse: linjeavløp  | vegg linjeavløp  | vegg Hjørneavløp  | vegg linjeavløp | gulv linjeavløp linjeavløp

Passer til 
lengdemodell: 300-1000 1200 200 300-900 300-1200 300-1200

Materiale: rustfritt stål / tre rustfritt stål / tre rustfritt stål / tre rustfritt stål / tre ePs ePs

overflate: Beiset/tre Beiset/tre Beiset/tre Beiset/tre glassfiberarmert  
mørteloverflate

glassfiberarmert  
mørteloverflate

Passer til: 1001.0300-1000
1002.0300-1000
1003.0300-1000
1004.0300-1000

1001.1200
1002.1200
1003.1200
1004.1200

2011.0200 3002.0700-0900
3004.0300-0900

alle linjearmaturer  
 

| vegg

alle linjearmaturer  
 

| vegg

varenr.: 1804.1022 1804.1222 2801.0222 3804.0922 1860.0100 1860.0135

Nrf nr.: 3400.729 3400.731 3400.749 3400.993 3400.471 3400.469
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lengdemodell

Utløpshus Ø Retning 300 700 800 900 1000 1200

1311.0032 32 mm vannrett 64 69 70 71 72 74

1311.0050 50 mm vannrett 64 69 70 71 72 74

1312.0050 50 mm loddrett 108 113 114 115 116 118

1312.0075 75 mm loddrett 113 118 119 120 121 123

1312.0075 + 
1850.0075 75 mm loddrett 201 206 207 208 209 211

1401.0050 50 mm vannrett 116 121 122 123 124 126

1401.0075 75 mm vannrett 116 121 122 123 124 126

1402.0075 75 mm loddrett 201 206 207 208 209 211

1403.0075 75 mm vannrett 210 215 216 217 218 220

1404.0075 75 mm loddrett 273 278 279 280 281 283

1405.0050 50 mm vannrett 116 121 122 123 124 126

1411.0050 50 mm vannrett 98 103 104 105 106 108

1411.0075 75 mm vannrett 98 103 104 105 106 108

1412.0075 75 mm loddrett 158 163 164 165 166 168

1413.0075 75 mm vannrett 190 195 196 197 198 200

1414.0075 75 mm loddrett 255 260 261 262 263 265

1415.0050 50 mm loddrett 98 103 104 105 106 108

1417.0050 50 mm vannrett 64 69 70 71 72 74

lINjearMatur: 1001, 1002, 1003 og 1004

HjørNearMatur: 2011

Utløpshus Ø Retning mm

2311.0032 32 mm vannrett 72

2311.0050 50 mm vannrett 72

2411.0050 50 mm vannrett 126

2411.0075 75 mm vannrett 126

2412.0075 75 mm loddrett 193

2415.0032 32 mm vannrett 72

2415.0050 50 mm vannrett 72

(se side 22–23)

(se side 24–26)

iNNfestiNg i armatur
Nytt låsebeslag på armaturen sørger  
for at utløpshuset sitter fast i helt  
riktig posisjon

iNNfestiNg til uNderlag
Mulighet for å feste utløpshuset til 
underlaget

iNNfestiNg i armatur
Nytt låsebeslag på armaturen sørger 
for at utløpshuset sitter fast i helt riktig 
posisjon

lavere iNNByggiNgsHØyde
Høyden er redusert med 10 mm

lavere iNNByggiNgsHØyde
Høyden er redusert med 18 mm

lavere iNNByggiNgsHØyde
• P-vannlåsens lave 

innbyggingshøyde gjør den 
velegnet i boligblokker

• Høy selvrensingseffekt

stØrre kapasitet
utløpshusets kapasitet er økt med  
opptil 90 %

vaNNlås 
en ny bøyle øverst på vannlåsen gjør  
det lettere å løfte opp vannlåsen og 
rengjøre den

NYHET
utLøpshus

NY geNerasjoN

instALLAsjonshøyder
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66

13 (H)

150

80

50

75

75

47

58

13 (H)

1312.0075

190

75

140

75

1850.0075

260

(H)

80

150

13

66

spesifikasjoner
Materiale: Plast (PP)

Pakning: ePdM

utløPsHus | Nytt | lINje

NY geNerasjoN NY geNerasjoN

• lavere iNNByggiNgsHØyde
• iNNfestiNg i armatur
• iNNfestiNg i uNderlag

NY geNerasjoN

NY geNerasjoN

ekstra lav
innbyggings-

høyde:
52 mm

ekstra lav
innbyggings-

høyde:
52 mm

ekstra lav
innbyggings-

høyde:
52 mm

linje 1311.0032 linje 1311.0050 linje 1417.0050

vannrett utløp i ø 32 mm.

ekskl. luktsperre.

kan snus 180˚ ved behov for  
bakoverrettet utløp.

vannrett utløp i ø 50 mm.

ekskl. luktsperre.

kan snus 180˚ ved behov for  
bakoverrettet utløp.

vannrett utløp i ø 50 mm.

Inkl. opptagbar luktsperre med høy 
selvrensingseffekt.

luktsperren kan tas opp og rengjøres.

kan snus 180˚ ved behov for  
bakoverrettet utløp.

NB! luktsperren er va-godkjent.

anvendelse: linjeavløp linjeavløp linjeavløp

utløpsdimensjon: ø 32 mm ø 50 mm ø 50 mm

utløpsretning: vannrett vannrett vannrett

kapasitet: 0,4 l/s 0,85 l/s 0,6 l/s

vannlås/luktsperre: uten uten Med (luktsperre)

sideinnløp: uten uten uten

Passer til:
1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004,  

5002, 5003
1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004,  

5002, 5003
1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004,  

5002, 5003

varenr.: 1311.0032 1311.0050 1417.0050

Nrf nr.: 3400.277 3400.278 3400.279

linje 1312.0050 linje 1312.0075 linje 1850.0075

loddrett utløp i ø 50 mm.

ekskl. luktsperre.

loddrett utløp i ø 75 mm.

ekskl. luktsperre.

P-vannlås i ø 75 mm.

Høy selvrensingseffekt.

P-vannlåsen kan brukes i stedet for den 
opptagbare vannlåsen/luktsperren som 
følger med enkelte av utløpshusene.

kan med fordel installeres i dusjnisjer som 
brukes hyppig.

linjeavløp linjeavløp linjeavløp

ø 50 mm ø 75 mm ø 75 mm

loddrett loddrett vannrett

1,7 l/s 2,5 l/s 1,7 l/s

uten uten

uten uten

1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004,  
5002, 5003

1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002,  3004,  
5002, 5003

utløpshus 1312.0075, 1412.0075, 1414.0075, 
2412.0075

1312.0050 1312.0075 1850.0075

3400.281 3400.282 3400.283

NY geNeratioN NY geNeratioN NY geNeratioN

ekstra lav
innbyggings-

høyde:
50 mm

ekstra lav
innbyggings-

høyde:
50 mm

ekstra lav
innbyggings-

høyde:
140 mm

!
total byggehøyde (uten fliser)  

= høyde på utløpshus + (H).
(H) = avstand fra overkant utløpshus til 
underside flis.
(se målspes. for den valgte avløpsarmaturen 
s. 16–17).
den angitte byggehøyde kan avvike med  
3 mm pga. produksjonstoleranser.



2524

!

ø 75
86 146

218 218

(H)

(H)

53

86

80

87

139

150

150

13

13

45
62

77

99

ø 75

ø 50
ø 5086 86

218 218

(H) (H)

58 58

80 80

132 72

150 150

13 13

45
45

77 77

NY geNerasjoNNY geNerasjoNNY geNerasjoN NY geNerasjoN

• lavere iNNByggiNgsHØyde
• stØrre kapasitet
• iNNfestiNg i armatur

NY geNerasjoN

linje 1411.0075 linje 1412.0075

vannrett utløp i ø 75 mm.

Inkl. opptagbar vannlås.

vannlåsen kan tas opp, demonteres og rengjøres.

kan snus 180˚ ved behov for bakoverrettet utløp.

loddrett utløp i ø 75 mm.

Inkl. opptagbar vannlås.

vannlåsen kan tas opp, demonteres og rengjøres.

linjeavløp linjeavløp

ø 75 mm ø 75 mm

vannrett loddrett

1,0 l/s 1,5 l/s

Med Med

uten uten

armatur 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004 5002, 5003 armatur 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004 5002, 5003

1411.0075 1412.0075

3400.341 3400.342

linje 1411.0050 linje 1415.0050

vannrett utløp i ø 50 mm.

Inkl. opptagbar vannlås.

vannlåsen kan tas opp, demonteres og rengjøres.

kan snus 180˚ ved behov for bakoverrettet utløp.

vannrett utløp i ø 50 mm.

Inkl. opptagbar vannlås.

vannlåsen kan tas opp, demonteres og rengjøres.

kan snus 180˚ ved behov for høyre- eller venstresidet utløp.

anvendelse: linjeavløp linjeavløp

utløpsdimensjon: ø 50 mm ø 50 mm

utløpsretning: vannrett vannrett

kapasitet: 0,91 l/s 0,8 l/s

vannlås: Med Med

sideinnløp: uten uten

Passer til: armatur 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003 armatur 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004 5002, 5003

varenr.: 1411.0050 1415.0050

Nrf nr.: 3400.338 3400.339

total byggehøyde (uten flis) = høyde på 
utløpshus + (H).
(H) = avstand fra overkant utløpshus til underside flis.
(se målspes. for den valgte avløpsarmaturen s. 16–17).
den angitte byggehøyde kan avvike med  
 
3 mm pga. produksjonstoleranser.

spesifikasjoner
Materiale: Plast (PP)

Pakning: ePdM

utløPsHus | Nytt | lINje
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!

243178

218218

(H)

150

13

72

ø 75

ø 75

ø 40ø 40

ø 40

50

111

85

62

(H)

150

13

72

ø 40

50

144
111

138
45

NY geNerasjoNNY geNerasjoN

total byggehøyde (uten flis) = høyde på utløpshus + (H).
(H) = avstand fra overkant utløpshus til underside flis.
(se målspes. for valgt avløpsarmatur).
den angitte byggehøyde kan avvike med  
3 mm pga. produksjonstoleranser.

NY geNerasjoN • lavere iNNByggiNgsHØyde
• stØrre kapasitet
• iNNfestiNg i armatur

linje 1413.0075 linje 1414.0075

vannrett utløp i ø 75 mm.

Inkl. opptagbar vannlås (som kan demonteres og rengjøres).

NB! vannlåsen har to funksjonsmuligheter:
- Plasser vannlåsen i toppen, slik at den kun brukes til gulvavløpet.
- skyv vannlåsen ned i utløpshuset, slik at den også kan brukes  
  til de to øverste sideinnløpene.

de to nederste innløpene krever separat vannlås.

kan snus 180˚ ved behov for bakoverrettet utløp.

loddrett utløp i ø 75 mm.

Inkl. opptagbar vannlås (som kan demonteres og rengjøres).

NB! vannlåsen har to funksjonsmuligheter:
- Plasser vannlåsen i toppen, slik at den kun brukes til gulvavløpet.
- skyv vannlåsen ned i utløpshuset, slik at den også kan brukes  
  til de to øverste sideinnløpene.

de to nederste innløpene krever separat vannlås.

anvendelse: linjeavløp linjeavløp

utløpsdimensjon: ø 75 mm ø 75 mm

utløpsretning: vannrett loddrett

kapasitet: 1,5 l/s 1,85 l/s

vannlås: Med Med

sideinnløp: fire stk. ø 40 mm (åpnes etter behov) fire stk. ø 40 mm (åpnes etter behov)

Passer til: armatur 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003 armatur 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003

varenr.: 1413.0075 1414.0075

Nrf nr.: 3400.343 3400.344

utløPsHus | Nytt | lINje
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!

ø 50

220

104

220

274

73

ø 50104

149

150
80

(H)

13
77

50

45

ø 50

53

150
80

(H)
13

77

45

ø 75

220

104

220

189

ø 75
150

80

(H)

149

77

45

63

150
80

(H)

13

124

85

68

77

65

45

13

spesifikasjoner
Materiale: Plast (PP)

Pakning: ePdM

total byggehøyde (uten flis) = høyde på 
utløpshus + (H).
(H) = avstand fra overkant utløpshus til underside flis.
(se målspes. for valgt avløpsarmatur s. 16–17).
den angitte byggehøyde kan avvike med  
 
3 mm pga. produksjonstoleranser.

utløPsHus | lINje

linje 1401.0050 linje 1405.0050

vannrett utløp i ø 50 mm.

Inkl. opptagbar vannlås.

vannlåsen kan tas opp, demonteres og rengjøres.

kan snus 180˚ ved behov for bakoverrettet utløp.

vannrett utløp i ø 50 mm.

Inkl. opptagbar vannlås.

vannlåsen kan tas opp, demonteres og rengjøres.

kan snus 180˚ ved behov for høyre- eller venstrerettet utløp.

anvendelse: linjeavløp linjeavløp

utløpsdimensjon: ø 50 mm ø 50 mm

utløpsretning: vannrett vannrett

kapasitet: 0,8 l/s 0,8 l/s

vannlås: Med Med

sideinnløp: uten uten

Passer til: armatur 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003 armatur 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003

varenr.: 1401.0050 1405.0050

Nrf nr.: 3400.604 3400.633

linje 1401.0075 linje 1402.0075

vannrett utløp i ø 75 mm.

Inkl. opptagbar vannlås.

vannlåsen kan tas opp, demonteres og rengjøres.

kan snus 180˚ ved behov for bakoverrettet utløp.

loddrett utløp i ø 75 mm.

Inkl. opptagbar vannlås.

vannlåsen kan tas opp, demonteres og rengjøres.

linjeavløp linjeavløp

ø 75 mm ø 75 mm

vannrett loddrett

0,8 l/s 0,8 l/s

Med Med

uten uten

armatur 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003 armatur 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003

1401.0075 1402.0075

3400.605 3400.606
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!

150
80

(H)

13

ø 40

65

68

77

45

54

ø 75

ø 4050

261

34

220

ø 4050

ø 75

34

220

198

150
80

(H)

13
77

ø 40

65

136

54

155

45

196

spesifikasjoner
Materiale: Plast (PP)

Pakning: ePdM

utløPsHus | lINje

total byggehøyde (uten fliser) = høyde på 
utløpshus + (H).
(H) = avstand fra overkant utløpshus til underside flis.
(se målspes. for valgt avløpsarmatur s. 16–17).
den angitte byggehøyde kan avvike med  
3 mm pga. produksjonstoleranser.

linje 1403.0075 linje 1404.0075

vannrett utløp i ø 75 mm.

Inkl. opptagbar vannlås. 

vannlåsen kan tas opp, demonteres og rengjøres.

kan snus 180˚ ved behov for bakoverrettet utløp.

loddrett utløp i ø 75 mm.

Inkl. opptagbar vannlås. 

vannlåsen kan tas opp, demonteres og rengjøres.

anvendelse: linjeavløp linjeavløp

utløpsdimensjon: ø 75 mm ø 75 mm

utløpsretning: vannrett loddrett

kapasitet: 1,4 l/s 1,4 l/s

vannlås: Med Med

sideinnløp: to stk. ø 40 mm (åpnes etter behov) to stk. ø 40 mm (åpnes etter behov)

Passer til: armatur 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003 armatur 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003

varenr.: 1403.0075 1404.0075

Nrf nr.: 3400.607 3400.608



3332

!

utløPsHus | HjørNe spesifikasjoner
Materiale: Plast (PP)

Pakning: ePdM

diagonalt mål fra innvendig hjørne til forsiden. diagonalt mål fra innvendig hjørne til forsiden. diagonalt mål fra innvendig hjørne til forsiden. diagonalt mål fra innvendig hjørne til forsiden.

Hjørne 2311.0032 Hjørne 2311.0050

vannrett utløp i ø 32 mm.

ekskl. luktsperre.

kan snus 360˚ for enklere rørføring.

vannrett utløp i ø 50 mm.

ekskl. luktsperre.

kan snus 360˚ for enklere rørføring.

anvendelse: Hjørneavløp Hjørneavløp

utløpsdimensjon: ø 32 mm ø 50 mm

utløpsretning: vannrett vannrett

kapasitet: 0,5 l/s 0,8 l/s

vannlås: uten uten

sideinnløp: uten uten

Passer til: armatur 2011.0200 armatur 2011.0200

varenr.: 2311.0032 2311.0050

Nrf nr.: 3400.994 3400.995

Hjørne 2415.0032 Hjørne 2415.0050

vannrett utløp i ø 32 mm.

Inkl. opptagbar luktsperre med høy selvrensingseffekt.

luktsperren kan tas opp og rengjøres.

kan snus 360˚ for enklere rørføring.

NB! luktsperren er va-godkjent.

vannrett utløp i ø 50 mm.

Inkl. opptagbar luktsperre med høy selvrensingseffekt.

luktsperren kan tas opp og rengjøres.

kan snus 360˚ for enklere rørføring.

NB! luktsperren er va-godkjent.

Hjørneavløp Hjørneavløp

ø 32 mm ø 50 mm

vannrett vannrett

0,4 l/s 0,5 l/s

Med (luktsperre) Med (luktsperre)

uten uten

armatur 2011.0200 armatur 2011.0200

2415.0032 2415.0050

3400.448 3400.449

ekstra lav
innbyggings-

høyde:
51 mm

ekstra lav
innbyggings-

høyde:
51 mm

ekstra lav
innbyggings-

høyde:
51 mm

ekstra lav
innbyggings-

høyde:
51 mm

(se målspes. for valgt 
avløpsarmatur s. 18).
den angitte byggehøyde 
kan avvike med 3 mm pga. 
produksjonstoleranser.
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!

utløPsHus | HjørNe

diagonalt mål fra innvendig hjørne 
til forsiden.

diagonalt mål fra  
innvendig hjørne  
til forsiden.

diagonalt mål fra  
innvendig hjørne  
til forsiden.

spesifikasjoner
Materiale: Plast (PP)

Pakning: ePdM

Hjørne 2411.0050 Hjørne 2411.0075 Hjørne 2412.0075

vannrett utløp i ø 50 mm.

Inkl. opptagbar vannlås (som kan  
demonteres og rengjøres).

kan snus 360˚ for enklere rørføring.

vannrett utløp i ø 75 mm.

Inkl. opptagbar vannlås (som kan  
demonteres og rengjøres).

kan snus 360˚ for enklere rørføring.

loddrett utløp i ø 75 mm.

Inkl. opptagbar vannlås (som kan  
demonteres og rengjøres).

anvendelse: Hjørneavløp Hjørneavløp Hjørneavløp

utløpsdimensjon: ø 50 mm ø 75 mm ø 75 mm

utløpsretning: vannrett vannrett loddrett

kapasitet: 0,8 l/s 0,9 l/s 1,0 l/s

vannlås: Med Med Med

sideinnløp: uten uten uten

Passer til: armatur 2011.0200 armatur 2011.0200 armatur 2011.0200

varenr.: 2411.0050 2411.0075 2412.0075

Nrf nr.: 3400.996 3400.997 3400.998

(se målspes. for valgt 
avløpsarmatur s. 18).
den angitte byggehøyde 
kan avvike med 3 mm pga. 
produksjonstoleranser.



3736 tIlBeHør | lINje tIlBeHør | HjørNe

NY geNerasjoN

Hårsil vannlås vannlås luktsperre forhøyningsstykker

1810.0010 1820.0040 1820.0010 1820.0030 35 mm 55 mm

forenkler vedlikehold 
av gulvavløpet.

forebygger tilstopping 
av vannlåsen.

Passer til utløpshus:  
1411.0050/1411.0075/ 
1412.0075/1413.0075/ 
1414.0075/1415.0050

oppfyller kravene til 
kapasitet og selvrensing 
ifølge den felleseu-
ropeiske standard for 
gulvavløp (eN1253) og 
er va-godkjent.

den monterte bøylen 
gjør det lett å ta opp 
vannlåsen fra utløps-
huset, demontere og 
rengjøre den.

Passer til utløpshus: 
1401.0050/1401.0075/ 
1402.0075/05.0050/ 
1403.0075/1404.0075

oppfyller kravene til 
kapasitet og selvrensing 
ifølge den felleseu-
ropeiske standard for 
gulvavløp (eN1253) og 
er va-godkjent.

vannlåsen er lett å ta 
opp av utløpshuset, 
demontere uten bruk av 
verktøy og rengjøre.

Passer til utløpshus: 
1311.0032/1311.0050/ 
1312.0050/1312.0075/ 
1417.0050

Har automatisk 
luktsperre i stedet for 
vannspeil og kan derfor 
ikke tørke ut.

luktsperren kan tas 
opp og rengjøres.

NB! luktsperren er 
va-godkjent.

Plasseres mellom  
avløpsarmatur og utløpshus.

kan med fordel brukes  
hvis utløpshuset er plassert 
for lavt.

anvendelse: linjeavløp linjeavløp linjeavløp linjeavløp linjeavløp linjeavløp

Modell: 1810 1820 1820 1820 H 35 mm H 55 mm

Materiale: rustfritt stål Plast (PP) Plast (PP) Plast (PP) Plast (PPs) Plast (PPs)

overflate: Børstet - - - - -

Pakning: - tPe tPe tPe ePdM ePdM

varenr.: 1810.0010 1820.0040 1820.0010 1820.0030 1830.0035 1830.0055

Nrf nr.: 3400.609 3400.344 3400.611 3401.021 3400.706 3400.707

Hårsil vannlås luktsperre forhøyningsstykker krok dusjnal

2811.0010 2821.0020 2821.0030 2830.0095 1840.0000 5300.0000

forenkler vedlikehold 
av gulvavløpet.

forebygger 
tilstopping av 
vannlåsen.

Passer til utløpshus: 
2411.0050/2411.0075/ 

2412.0075

oppfyller kravene 
til kapasitet og 
selvrensing ifølge 
den felleseuropeiske 
standard for 
gulvavløp (eN1253) 
og er va-godkjent.

vannlåsen er lett å ta 
opp av utløpshuset, 
demontere uten 
bruk av verktøy og 
rengjøre.

Passer til utløpshus:

2311.0032/2311.0050/ 

2415.0032/2415.0050

Har automatisk 
luktsperre i stedet 
for vannspeil og kan 
derfor ikke tørke ut.

luktsperren kan tas 
opp og rengjøres.

NB! luktsperren 
er va-godkjent.

Plasseres mellom 
avløpsarmatur og 
utløpshus.

kan med fordel 
brukes hvis utløps-
huset er plassert  
for lavt.

1 stk. ø 40 mm side-
innløp (åpnes etter 
behov).

NB! kan ikke  
kombineres med 
vannlås 2821.0020.

krok for å løfte 
vannlåsen opp av 
utløpshuset.

Brukes til linje- og 
hjørnemodeller.

dusjnal for vedlike-
hold av dusjnisje.

Hjørneavløp Hjørneavløp Hjørneavløp Hjørneavløp Hjørne/linje -

2811 2821 2821 H 95 mm 1840 5300

rustfritt stål Plast (PP) Plast (PP) Plast (PP) Plast/stål stål/gummi

Børstet - - - - Børstet

- tPe tPe ePdM - -

2811.0010 2821.0020 2821.0030 2830.0095 1840.0000 5300.0000

3401.012 3401.014 3401.015 3401.017 3400.447 3400.296
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ClassIClINe raMMe | vegg ClassIClINe rIst spesifikasjoner
Materiale: rustfritt stål (aIsI 304)

overflate: Børstet

dimensjon: 3 mm massiv

spesifikasjoner
Materiale: rustfritt stål (aIsI 304)

overflate: Børstet

Innlegg: kunststoff

rammehøyde (H) = flisetykkelse + ca. 2 mm  
til fliselim og membran. 

rammehøyde (H) = flisetykkelse +  
ca. 2 mm til fliselim og membran. 
 

tverrsnitt av avløpsarmatur med ramme og rist.  
*Høyde på ramme.

linje 1500 Hjørne 2500

rammens høyde (8, 10 eller 12 mm) er avhengig av tykkelsen på gulvflisen.

gummiinnlegget sikrer en nøyaktig plassering i armaturen, og en nedsenket plassering sikrer at risten ligger riktig i rammen.

rammen er obligatorisk og har to funksjoner – å bære risten, og å gi en pen overgang mot flisegulvet.

anvendelse: linjeavløp Hjørneavløp

lengdemodell: 300* 700* 800* 900* 1000* 1200* 200*

lengde (l): 315 mm 695 mm 795 mm 895 mm 995 mm 1195 mm l1: 270/l2: 193 mm

Passer til: armatur 1004 armatur 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 5002,5003 armatur 2011

varenr.:
8 mm 

(H)

1500.0308 1500.0708 1500.0808 1500.0908 1500.1008 1500.1208 2501.0208

Nrf nr.: 3400.686 3400.689 3400.693 3400.696 3400.699 3400.703 3400.613

varenr.: 10 mm
(H)

1500.0310 1500.0710 1500.0810 1500.0910 1500.1010 1500.1210 2501.0210

Nrf nr.: 3400.687 3400.691 3400.694 3400.697 3400.701 3400.704 3400.614

varenr.: 12 mm
(H)

1500.0312 1500.0712 1500.0812 1500.0912 1500.1012 1500.1212 2501.0212

Nrf nr.: 3400.688 3400.692 3400.695 3400.698 3400.702 3400.705 3400.615

linje 1600 Hjørne 2600

risten legges forsenket i rammen, noe som sikrer korrekt plassering.

kan kun benyttes med Classicline ramme.

anvendelse: linjeavløp Hjørneavløp

lengdemodell: 300* 700* 800* 900* 1000* 1200* 200*

lengde (l): 280 mm 660 mm 760 mm 860 mm 960 mm 1160 mm 191 mm

varenr.:
Classic

1601.0300 1601.0700 1601.0800 1601.0900 1601.1000 1601.1200 2601.0200

Nrf nr.: 3400.576 3400.578 3400.579 3400.581 3400.582 3400.634 3400.616

varenr.:
Column

1602.0300 1602.0700 1602.0800 1602.0900 1602.1000 1602.1200 2602.0200

Nrf nr.: 3400.583 3400.585 3400.586 3400.587 3400.588 3400.635 3400.617

varenr.:
Inca

1603.0300 1603.0700 1603.0800 1603.0900 1603.1000 1603.1200 -

Nrf nr.: 3400.589 3400.592 3400.593 3400.594 3400.595 3400.636 -

varenr.:
square

1604.0300 1604.0700 1604.0800 1604.0900 1604.1000 1604.1200 -

Nrf nr.: 3400.596 3400.598 3400.599 3400.601 3400.602 3400.637 -

varenr.:
stripe

1605.0300 1605.0700 1605.0800 1605.0900 1605.1000 1605.1200 -

Nrf nr.: 3400.627 3400.628 3400.629 3400.631 3400.632 3400.638 -

*Merk 
innbyggings- 

mål!
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Classic

Column

Classic

Column

ClassIClINe såPeHylle spesifikasjoner
Materiale: rustfritt stål (aIsI 304)

overflate: Børstet

linje 1850 Hjørne 2850

såpehylle inkl. rist og monteringssett.

Innmures i flisefuge eller monteres i eksisterende dusjnisje. 

kun til hjørnemontering.

anvendelse: vegg vegg

lengdemodell: 300* 200*

lengde (l)*: 315 mm 288/204 mm

varenr.:
Classic

1850.0301 2850.0201

Nrf nr.: 7537.831 7537.833

varenr.:
Column

1850.0302 2850.0202

Nrf nr.: 7537.832 7537.834

*Merk 
innbyggings- 

mål!
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HIgHlINe raMMe | lINje | vegg spesifikasjoner
Materiale: rustfritt stål (aIsI 304)

overflate: Børstet

Innlegg: kunststoff

rammehøyde (H) = flisetykkelse +  
ca. 2 mm til fliselim og membran. 
uten bruk av ramme: luftspalte mellom panel  
og gulvflis = 6 mm.

spesifikasjoner
Materiale: rustfritt stål

overflate: Børstet

forhøyningssett: Plast (PoM)

Uten ramme Med ramme

tverrsnitt av avløpsarmatur uten ramme/  
med Panel i børstet stål.

tverrsnitt av avløpsarmatur med ramme/  
med Panel i børstet stål.

forhøyningssett
H: 6, 8, 11, 21 mm.
Monteres under panel.

HIgHlINe PaNel | HjørNe

linje 1910

rammen er valgfri, men kan bidra til å fremheve gulvavløpets eksklusive design.

rammens høyde (10, 12, 15 eller 25 mm) er avhengig av tykkelsen på gulvflisen. 

eksklusiv rammedesign med overdel av 4 mm massivt, rustfritt stål. 

Innlegg sikrer en nøyaktig plassering i armaturen.

anvendelse: linjeavløp

lengdemodell: 300* 700* 800* 900* 1000* 1200*

lengde (l)*: 315 mm 695 mm 795 mm 895 mm 995 mm 1195 mm

Passer til armatur: 1004 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 5002, 5003

varenr.: 10 mm 
(H)

1910.0310 1910.0710 1910.0810 1910.0910 1910.1010 1910.1210

Nrf nr.: 3400.792 3400.793 3400.794 3400.795 3400.796 3400.797

varenr.: 12 mm
(H)

1910.0312 1910.0712 1910.0812 1910.0912 1910.1012 1910.1212

Nrf nr.: 3400.798 3400.799 3400.801 3400.802 3400.803 3400.804

varenr.: 15 mm
(H)

1910.0315 1910.0715 1910.0815 1910.0915 1910.1015 1910.1215

Nrf nr.: 3400.805 3400.806 3400.807 3400.808 3400.809 3400.811

varenr.: 25 mm
(H)

1910.0325 1910.0725 1910.0825 1910.0925 1910.1025 1910.1225

Nrf nr.: 3400.812 3400.813 3400.814 3400.815 3400.816 3400.817

Highline hjørne

rammen er valgfri, men kan bidra til å fremheve gulvavløpets eksklusive design.

rammens høyde (10, 12, 15 eller 25 mm) er avhengig av tykkelsen på gulvflisen.

eksklusiv rammedesign med overdel av 4 mm massivt, rustfritt stål.

anvendelse: Hjørneavløp

lengdemodell: Panel ekskl. ramme Panel inkl. ramme 

Lengdemodell: 200* 200* 200* 200* 200*

Høyde: – 10 mm 12 mm 15 mm 25 mm

varenr.: Børstet 
rustfritt 

stål

2920.0201 2911.0210 2911.0212 2911.0215 2911.0225

Nrf nr.: 3401.003 3400.423 3400.424 3400.425 3400.426

*Merk 
innbyggings- 

mål!
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spesifikasjoner
Materiale: rustfritt stål (aIsI 304) 
/ herdet glass

overflate: Børstet/frostet

forhøyningssett: Plast (Pe)

spesifikasjoner
Materiale: rustfritt stål (aIsI 304)

overflate: Børstet

forhøyningssett: Plast (Pe)

forhøyningssett
H: 1, 2, 5, 15 mm
Høydejuster panelet når gulvflisen er over 10 mm tykk.
Monteres mellom panel og sokkel.

forhøyningssett
H: 1, 2, 5, 15 mm
Høydejuster kassetten når gulvflisen er over 10 mm tykk.
Monteres mellom panel og sokkel.

tverrsnitt av avløpsarmatur med ramme og Panel  
i børstet stål.

tverrsnitt av avløpsarmatur med ramme og Cassette. 
 

tverrsnitt av avløpsarmatur uten ramme / med Cassette.

uten bruk av ramme: luftspalte mellom Cassette og gulvflis = 6 mm. 
 

HIgHlINe PaNel | lINje HIgHlINe Cassette | lINje

Uten ramme Med ramme Uten ramme Med ramme

linje 1920 | PaNel

velg mellom massivt, børstet, rustfritt stål eller frostet glass.

settet består av panel, sokkel, forhøyningssett og skruer som settes sammen før montering.

Panel-løsningen plasseres direkte i armaturen, hvor sokkelens utforming sikrer nøyaktig plassering.

kan monteres med eller uten Highline-ramme (se ramme s. 43).

6 mm avstandsstykke følger med og brukes ved montering uten ramme.

anvendelse: linjeavløp

lengdemodell: 300* 700* 800* 900* 1000* 1200*

lengde uten / med  
ramme (l)*: 253/315 mm 633/695 mm 733/795 mm 833/895 mm 933/995 mm 1133/1195 mm

varenr.:
Børstet 
rustfritt stål

1920.0300 1920.0700 1920.0800 1920.0900 1920.1000 1920.1200

Nrf nr.: 3400.818 3400.819 3400.821 3400.822 3400.823 3400.824

varenr.:
frostet glass 
White

1930.0300 1930.0700 1930.0800 1930.0900 1930.1000 1930.1200

Nrf nr.: 3400.427 3400.428 3400.429 3400.431 3400.432 3400.433

varenr.: frostet 
glass 
Black

1931.0300 1931.0700 1931.0800 1931.0900 1931.1000 1931.1200

Nrf nr.: 3400.434 3400.435 3400.436 3400.437 3400.438 3400.439

linje 1940 | Cassette

settet består av kassett, sokkel, forhøyningssett og skruer som settes sammen før montering.

kassettens høyde (10, 12, 15 eller 25 mm) er avhengig av tykkelsen på gulvflisen.

suppler med eget materiale i kassetten (f.eks. matchende gulvfliser, terrazzo e.I.) for å gjøre løsningen komplett.

Cassette-løsningen plasseres direkte i armaturen, hvor sokkelens utforming sikrer nøyaktig plassering.

kan monteres med eller uten Highline-ramme (se ramme s. 43).

6 mm avstandsstykke følger med og brukes ved montering uten ramme.

anvendelse: linjeavløp

lengdemodell: 300* 700* 800* 900* 1000* 1200*

lengde uten/
med ramme l)*: 253/315 mm 633/695 mm 733/795 mm 833/895 mm 933/955 mm 1133/1195 mm

varenr.: 10 mm
(H)

1940.0310 1940.0710 1940.0810 1940.0910 1940.1010 1940.1210

Nrf nr.: 3400.885 3400.886 3400.887 3400.888 3400.889 3400.891

varenr.: 12 mm
(H)

1940.0312 1940.0712 1940.0812 1940.0912 1940.1012 1940.1212

Nrf nr.: 3400.892 3400.893 3400.894 3400.895 3400.896 3400.897

varenr.: 15 mm
(H)

1940.0315 1940.0715 1940.0815 1940.0915 1940.1015 1940.1215

Nrf nr.: 3400.898 3400.899 3400.901 3400.902 3400.903 3400.904

varenr.: 25 mm
(H)

1940.0325 1940.0725 1940.0825 1940.0925 1940.1025 1940.1225

Nrf nr.: 3400.905 3400.906 3400.907 3400.908 3400.909 3400.911

*Merk 
innbyggings- 

 
mål!

tverrsnitt av avløpsarmatur uten ramme / med panel i børstet stål. 
uten bruk av ramme: luftspalte mellom Panel og gulvflis = 6 mm.
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spesifikasjoner
Materiale: rustfritt stål (aIsI 304)

overflate: Børstet

forhøyningssett: Plast (Pe)

HIgHlINe CustoM | lINje

forhøyningssett
H: 1, 2, 5, 15 mm
Høydejuster Custom-basen hvis flisen på basen ikke har 
samme tykkelse som flisen på resten av gulvet.
Monteres mellom base og sokkel.

tverrsnitt av avløpsarmatur med ramme og Custom 
(med eget materiale montert).

tverrsnitt av avløpsarmatur uten ramme / med Custom 
(med eget materiale montert). 
uten bruk av ramme: luftspalte mellom Custom  
og gulvflis = 6 mm.

Custom-løsningen består av en sokkel og en base i 
stål. sokkelens utforming sikrer en nøyaktig plasse-
ring i armaturen. sokkelen og basen skrus sammen, 
og deretter kan man legge fliser oppå.  
 
det følger med et forhøyningssett for høydejustering 
av basen.

monterinG
hiGhLine custom
EksEMpEL MEd 10 MM fLisER

flisene kuttes til, slik at det blir et mellomrom mellom 
flisen på basen og øvrige fliser på minst 6 mm. 

Custom-sokkel og base sett nedenfra. 

BaseNs eNder 
egne fliser limes på basen med overheng  
på maks. 20 mm (avhenger av flisetykkelsen og 
flisetypen. I det viste eksemplet er overhenget 
14 mm).

BaseNs laNgsIde 
egne fliser limes på basen med overheng  
på maks. 10 mm (avhenger av flisetykkelsen og 
flisetypen. I det viste eksemplet er overhenget 
6 mm).

1.

2.

3.

4.

anbefaling av lim

flis
(10 mm)

lim
 (1 mm)

Custom-panel 
(5 mm)

LENgdEsNiTT

forhøynings-
stykke

Custom-baseoverheng

forhøynings-
stykke

overheng

flis
(10 mm)

flis

fliselim
(3 mm)

fliselim

lim

TvERRsNiTT

Produktene er vist i tilfeldig rekkefølge.

Produsent Produkt 

Bostik • Maxibond

• Maxibond x-treMe

• Clearbond

danalim • Montage ekstra 292

• turbo tack 291

Henkel • Pattex no more nails

Novatech • tec7

• trans7

Uten ramme Med ramme

sokkel

linje 1950 | CustoM

settet består av Custom-base, sokkel, forhøyningssett og skruer som settes sammen før montering.

legg egne fliser på basen for å gjøre løsningen komplett.

Custom-løsningen plasseres direkte i armaturen, hvor sokkelens utforming sikrer nøyaktig plassering.

kan monteres med eller uten Highline-ramme (se ramme s. 43).

6 mm avstandsstykke følger med og brukes ved montering uten ramme.

anvendelse: linjeavløp

lengdemodell: 300* 700* 800* 900* 1000* 1200*

lengde uten/
med ramme l)*: 253/315 mm 632/695 mm 733/795 mm 833/895 mm 933/995 mm 1133/1195 mm

varenr.: 1950.0300 1950.0700 1950.0800 1950.0900 1950.1000 1950.1200

Nrf nr.: 3400.912 3400.913 3400.914 3400.915 3400.916 3400.917

*Merk 
innbyggings- 

mål!
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  900: H = 17 mm
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avløpsarmatur, utløpshus, ramme og 
rist/panel bestilles separat.

dusjvegg

(900, 1000, 1200)

(fall)

10

2104

glas

Pakning 1 mm

spesifikasjoner
Materiale: 1,5 mm rustfritt stål (aIsI 304)
overflate: Beiset
Membran: smøremembran eller membranduk
gulvkonstruksjon: Betong/tre
gulvbelegg: fliser

glasslINe | fleksIBel Modul

fleksibel modul 5000

kan kombineres med avløpsarmatur 1002/1003/1004 i alle lengder.

den fleksible modulen har innebygd fall, slik at gulvet i dusjnisjen har en korrekt helling på 2 % mot gulvavløpet.

dusjnisjen rammes inn av flenser på to sider for økt våtromssikkerhet.

dusjveggen monteres i sporet på den faste modulen, og det er derfor ingen risiko for at den skal løsne med tiden.

kombiner med: utløpshus, avløpsarmatur, ramme, rist/panel og dusjvegg.

Modell: 900* 1000* 1200*

dusjvegg dybde: 900 mm 1000 mm 1200 mm

*Innbyggingsdybde (d) 998 mm 1098 mm 1302 mm

fall: 17 19 24

varenr.: 5000.0900 5000.1000 5000.1200

Nrf nr.: 3400.221 3400.222 3400.223

*Merk 
innbyggings- 

mål!
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801, 901, 100166

40

143
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36
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66

(a)

(r)

(B)
(H)

60 - 165

dusjvegg, utløpshus, ramme  
og rist/panel bestilles separat. 4,5

68
10

2085

glas

(fall)

Pakning 1 mm

2104

54

total byggehøyde (ekskl. ramme/rist) = 
høyde på utløpshus + (H).

(H) = avstand fra overkant utløpshus til 
overside gulvflens / underside flis.

glasslINe | fast Modul spesifikasjoner
Materiale: 1,5 mm rustfritt stål (aIsI 304)
overflate: Beiset
Membran: smøremembran eller membranduk.
gulvkonstruksjon: Betong/tre
gulvbelegg: fliser

*Merk 
innbyggings- 

mål!

fast modul 5002 | Høyremontert dusjvegg

den faste modulen har innebygd fall, slik at gulvet i dusjnisjen har en korrekt helling på 2 % mot gulvavløpet.

dusjnisjen rammes inn av flenser på tre sider for økt våtromssikkerhet.

dusjveggen monteres i sporet på den faste modulen, og det er derfor ingen risiko for at den skal løsne med tiden.

kombiner med: utløpshus, ramme, rist/panel og dusjvegg.

fastmodul 
lengdemodell (a): 800* 900* 1000*

*Innbyggingsmål 
 fastmodul (a): 864 mm 964 mm 1064 mm

*Innbyggingsmål 
 fastmodul (d): 1002 mm 1102 mm 1302 mm 1002 mm 1102 mm 1302 mm 1002 mm 1102 mm 1302 mm

dusjvegg (B): 900 mm 1000 mm 1200 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm

ramme (r): 795 mm 895 mm 995 mm

fall: 19 mm 19 mm 19 mm

senter (C): 451 mm 501 mm 601 mm 451 mm 501 mm 601 mm 451 mm 501 mm 601 mm

Høyde (H): 19 mm 20 mm 22 mm 19 mm 20 mm 22 mm 19 mm 20 mm 22 mm

varenr.: 5002.0809 5002.0810 5002.0812 5002.0909 5002.0910 5002.0912 5002.1009 5002.1010 5002.1012

Nrf nr.: 3400.201 3400.202 3400.203 3400.204 3400.205 3400.206 3400.207 3400.208 3400.209

fast modul 5003 | venstremontert dusjvegg

den faste modulen har innebygd fall, slik at gulvet i dusjnisjen har en korrekt helling på 2 % mot gulvavløpet.

dusjnisjen rammes inn av flenser på tre sider for økt våtromssikkerhet.

dusjveggen monteres i sporet på den faste modulen, og det er derfor ingen risiko for at den skal løsne med tiden.

kombiner med: utløpshus, ramme, rist/panel og dusjvegg.

800* 900* 1000*

864 mm 964 mm 1064 mm

1002 mm 1102 mm 1302 mm 1002 mm 1102 mm 1302 mm 1002 mm 1102 mm 1302 mm

900 mm 1000 mm 1200 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm

795 mm 895 mm 995 mm

19 mm 19 mm 19 mm

451 mm 501 mm 601 mm 451 mm 501 mm 601 mm 451 mm 501 mm 601 mm

19 mm 20 mm 22 mm 19 mm 20 mm 22 mm 19 mm 20 mm 22 mm

5003.0809 5003.0810 5003.0812 5003.0909 5003.0910 5003.0912 5003.1009 5003.1010 5003.1012

3400.2 11 3400.212 3400.2 13 3400.214 3400.215 3400.216 3400.217 3400.218 3400.219

dusjvegg, utløpshus, ramme og 
rist/panel bestilles separat.

(fall)
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spesifikasjoner
Materiale: rustfritt stål (aIsI 304)
10 mm herdet floatglass
dekor: silketrykk

glasslINe | dusjvegg

design: stripe design: Column design: random

glassline |  Høyremontert dusjvegg

10 mm herdet glass.

overflaten er behandlet med Cleantec nanobehandling på innsiden, slik at vannet preller av,  
gir færre kalkavleiringer og er lettere å rengjøre.

Påført silketrykt dekor på utsiden.

et ferdig resultat uten synlige skruer og beslag.

design: design: stripe design: Column design: random

Modell: 900* 1000* 1200* 900* 1000* 1200* 900* 1000* 1200*

dybde (d): 900 mm 1000 mm 1200 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm

*Innbyggingsmål: 1002 mm 1102 mm 1302 mm 1002 mm 1102 mm 1302 mm 1002 mm 1102 mm 1302 mm

Høyde: 2104 mm 2104 mm 2104 mm

vekt inkl. emballasje: 55 kg 65 kg 79,5 kg 55 kg 65 kg 79,5 kg 55 kg 65 kg 79,5 kg

varenr.: 5110.0902 5110.1002 5110.1202 5120.0902 5120.1002 5120.1202 5130.0902 5130.1002 5130.1202

Nrf nr.: 3400.227 3400.228 3400.229 3400.234 3400.235 3400.236 3400.241 3400.242 3400.243

design: stripe design: Column design: random design: transparent

glassline |  venstremontert dusjvegg glassline | dusjvegg

10 mm herdet glass.

overflaten er behandlet med Cleantec nanobehandling på innsiden, slik at vannet preller av,  
det blir færre kalkavleiringer og den er lettere å rengjøre.

Påført silketrykt dekor på utsiden.

et ferdig resultat uten synlige skruer og beslag.

10 mm herdet glass.

overflaten er behandlet med 
Cleantec nanobehandling 
på begge sider. dermed kan 
dusjveggen både høyre- og 
venstremonteres.

et ferdig resultat uten synlige 
skruer og beslag.

design: stripe design: Column design: random design: transparent

900* 1000* 1200* 900* 1000* 1200* 900* 1000* 1200* 900* 1000* 1200*

900 mm 1000 mm 1200 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm

1002 mm 1102 mm 1302 mm 1002 mm 1102 mm 1302 mm 1002 mm 1102 mm 1302 mm 1002 mm 1102 mm 1302 mm

2104 mm 2104 mm 2104 mm 2104 mm

55 kg 65 kg 79,5 kg 55 kg 65 kg 79,5 kg 55 kg 65 kg 79,5 kg 55 kg 65 kg 79,5 kg

5110.0903 5110.1003 5110.1203 5120.0903 5120.1003 5120.1203 5130.0903 5130.1003 5130.1203 5110.0900 5110.1000 5110.1200

3400.231 3400.232 3400.233 3400.237 3400.238 3400.239 3400.244 3400.245 3400.246 3400.224 3400.225 3400.226

*Merk 
innbyggings- 

mål!

(se andre mål  
s. 49, 50)
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glasslINe | dusjvegg spesifikasjoner
Materiale: rustfritt stål (aIsI 304)

spesifikasjoner
Materiale: rustfritt stål (aIsI 304), glass

toppstang 5310

til avslutning av dusjvegg.

ved dusjvegger på 1200 mm anbefales bruk av toppstang for stabilisering.

toppstangen finnes i én lengde og tilpasses hver enkelt dusjnisje.

(se hele bildet s. 48)

anvendelse: til dusjvegg til dusjvegg

Passer til: Høyremontert dusjvegg venstremontert dusjvegg

Materiale: Børstet stål Børstet stål

Passer til 
lengdemodell: 700 - 1200 700 - 1200

Bredde: 40 mm 40 mm

Høyde: 15 mm 15 mm

varenr.: 5310.1202 5310.1203

Nrf nr.: 3400.289 3400.332

toppstang  5320

til avslutning av dusjvegg.

ved dusjvegger på 1200 mm anbefales bruk av toppstang for stabilisering.

til dusjvegg til dusjvegg

Høyremontert dusjvegg venstremontert dusjvegg

Børstet stål/ glass Børstet stål/ glass

700 800 900 1000 1200 700 800 900 1000 1200

40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

5320.0702 5320.0802 5320.0902 5320.1002 5320.1202 5320.0703 5320.0803 5320.0903 5320.1003 5320.1203

3400.291 3400.292 3400.293 3400.294 3400.295 3400.333 3400.334 3400.335 3400.336 3400.337

Tilgjengelig i 2014
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Highline

Classicline
+

Modul 1100

fLeksiBiLitet for
store BAderom

Modul 1100 er spesialrenner som produseres etter mål. Modulrenner 
kan bli mange meter lange og er derfor ideelle for 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 håndterbart. for å oppnå størst mulig kapasitet og en så lav 
byggehøyde som mulig, benyttes det flere utløpshus.

Modul 1100 til plassering midt i gulvet kan fås på forespørsel.
www.unidrain.no/modul1100

du kan selv beregne modulrennen og finne frem til det målet  
som passer best på nettopp ditt bad. 

• tast inn målene for badet, og velg den modulsammensetningen du vil ha

• velg en Classicline- eller Highline-løsning

• velg et utløpshus

da får du øyeblikkelig en tegning som viser spesifikasjonene for rennesystemet ditt.  
send oss din beregning, så lager vi et tilbud til deg.  

eksempler på løsninger

Innvendig hjørne utvendig hjørne

Nyttig å vite

• Modulrenner sveises sammen og leveres som  
 én lang avløpsarmatur

• det anvendes en ramme og rist/panel per modul   
 som legges etter hverandre i modulrennen

• det anvendes et utløpshus per modul for å bevare   
 høy kapasitet og lav innbyggingshøyde

en modul m/flexrammer 
Bevar loddrette endeflenser, selv ved ukurante mål. 
overskytende plass fylles med flexrammer i sidene.

to moduler m/vinkel og flexramme
la modulrennen følge hjørnene i dusjarealet. 
da kan det monteres flere dusjer langs flere 
vegger.

to moduler u/flexrammer
en modulrenne som dekker mer enn dobbel lengde av en standardmodell som 
ikke forlenges med flexrammer.

to moduler m/flexrammer
Når modulrennen har ukurante mål, fylles plassen som blir til overs, med symmetrisk plasserte flexrammer.

Modulrenner  
sveises sammen til  

én renne  
før levering!

a: rist eller panel
B: ramme
C: flexramme
d: avløpsarmatur 
e: utløpshus a

a
a
B

d

e

C
B

d

C

e
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5958 spesifikasjoner
Materiale: rustfritt stål (aIsI 304)

overflate: Børstet

flexrammer  
monteres sammen 

med gulvflisene!

a: flexramme endestykke/mellomstykke

B: flexramme innvendig hjørne

C: flexramme utvendig hjørne

flexraMMer

Classicline High line

flexramme 

flexrammer brukes til å forlenge gulvavløpets synlige lengde. de legges i forlengelsen av rammen og monteres  
med fliselim, slik at man slipper å kutte til små flisestykker.

flexrammer kan brukes til:

- avløpssystemer fra det faste sortimentet, slik at lengden på rennen kan endres med intervaller på ned til 10 mm
- modul 1100-renner, der de dekker avstanden mellom rammer og rister, slik at resultatet også visuelt blir uavbrutt

anvendelse: linjeavløp linjeavløp

Modell: Classicline Highline

Høyde: H 8 mm H 10 mm H 12 mm H 10/12/15/25 mm

lengde: varenr.: Nrf nr.: varenr.: Nrf nr.: varenr.: Nrf nr.: varenr.: Nrf nr.:

a

10 mm 1510.0108 3400.752 1510.0110 3400.753 1510.0112 3400.754 1911.0110 3400.454

20 mm 1510.0208 3400.755 1510.0210 3400.756 1510.0212 3400.757 1911.0210 3400.455

30 mm 1510.0308 3400.758 1510.0310 3400.759 1510.0312 3400.761 1911.0310 3400.456

40 mm 1510.0408 3400.762 1510.0410 3400.763 1510.0412 3400.764 1911.0410 3400.457

50 mm 1510.0508 3400.765 1510.0510 3400.766 1510.0512 3400.767 1911.0510 3400.458

60 mm 1510.0608 3400.768 1510.0610 3400.769 1510.0612 3400.771 1911.0610 3400.459

70 mm 1510.0708 3400.772 1510.0710 3400.773 1510.0712 3400.774 1911.0710 3400.461

80 mm 1510.0808 3400.775 1510.0810 3400.776 1510.0812 3400.777 1911.0810 3400.462

90 mm 1510.0908 3400.778 1510.0910 3400.779 1510.0912 3400.781 1911.0910 3400.463

100 mm 1510.1008 3400.782 1510.1010 3400.783 1510.1012 3400.784 1911.1010 3400.464

110 mm 1510.1108 3400.785 1510.1110 3400.786 1510.1112 3400.787 1911.1110 3400.465

120 mm 1510.1208 3400.788 1510.1210 3400.789 1510.1212 3400.791 1911.1210 3400.466

B hjørne 1530.1208 3400.444 1530.1210 3400.445 1530.1212 3400.446 1913.1210 3400.468

C hjørne 1520.0808 3400.441 1520.0810 3400.442 1520.0812 3400.443 1912.0810 3400.467
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Highline

Classicline
+

spesifikasjoner
Materiale: 1,5 mm rustfritt stål (aIsI 304)
overflate: Beiset
Membran: smøremembran eller membranduk.
gulvkonstruksjon: alle
gulvbelegg: fliser

Innledning 
sider uten veggflens må overholde regler om minsteav-
stand til vegg.

for linjearmatur plassert mot bakvegg, se serie 1000 
(side 16-17):

fritt i gulv med en vegg til venstre. fritt i gulv med en vegg til høyre. fritt i gulv uten vegger.

total byggehøyde (ekskl. ramme/rist) = 
høyde på utløpshus + (H).
(H) = avstand fra overkant utløpshus til 
overside gulvflens / underside flis.

frIttlIggeNde systeM | avløPsarMatur
avløPsarMatur lINje  | gulv

linje 3002 linje 3004

til dusjnisje med en fast vegg.

avløpsarmaturen har en veggflens og tre gulvflenser.

Inkl. fire høydejusterbare føtter (120–220 mm).

NB: se rammer på s. 62–63

til dusjnisje uten faste vegger.

avløpsarmaturen har fire gulvflenser.

Inkl. fire høydejusterbare føtter (120–220 mm).

NB: se rammer på s. 62–63

anvendelse: linjeavløp linjeavløp

veggflens: venstre eller høyre (kan snus 180˚ etter behov) Ingen

lengdemodell: 700* 900* 300* 700* 900*

lengde (l): 757 mm 957 mm 432 mm 812 mm 1012 mm

senter (C): 351 mm 451 mm 206 mm 396 mm 496 mm

Høyde (H): 17 mm 19 mm 12 mm 17 mm 19 mm

ramme (r): 695 mm 895 mm 315 mm 695 mm 895 mm

varenr.: 3002.0700 3002.0900 3004.0300 3004.0700 3004.0900

Nrf nr.: 3400.472 3400.473 3400.474 3400.475 3400.476
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spesifikasjoner
Materiale: rustfritt stål (aIsI 304)

overflate: Børstet

Innlegg: kunststoff

frIttlIggeNde systeM | raMMer

rammehøyde (H) = flisetykkelse + ca. 2 mm 
til fliselim og membran. rammehøyde (H) = flisetykkelse + ca. 2 mm 

til fliselim og membran. 
uten bruk av ramme: luftspalte mellom panel og 
gulvflis = 6 mm.

linje 3910 | Highline

rammen er valgfri, men kan bidra til å fremheve gulvavløpets eksklusive design.

rammens høyde (10, 12, 15 eller 25 mm) er avhengig av tykkelsen på gulvflisen. 

eksklusiv rammedesign med overdel av 4 mm massivt, rustfritt stål. Innlegg sikrer en nøyaktig plassering i armaturen. 

Highline Panel, Cassette eller Custom må velges (se side 44–46).

anvendelse: linjeavløp

lengdemodell: 300* 700* 900*

lengde (l): 315 mm 695 mm 895 mm

Passer til: armatur 3004 armatur 3002, 3004

varenr.: 10 mm
(H)

3910.0310 3910.0710 3910.0910

Nrf nr.: 3400.487 3400.492 3400.496

varenr.: 12 mm
(H)

3910.0312 3910.0712 3910.0912

Nrf nr.: 3400.488 3400.493 3400.497

varenr.: 15 mm
(H)

3910.0315 3910.0715 3910.0915

Nrf nr.: 3400.489 3400.494 3400.498

varenr.: 25 mm
(H)

3910.0325 3910.0725 3910.0925

Nrf nr.: 3400.491 3400.495 3400.499

linje 3500 | Classicline

rammens høyde (8, 10 eller 12 mm) er avhengig av tykkelsen på gulvflisen.

gummiinnlegget sikrer en nøyaktig plassering i armaturen, og en nedsenket plassering sikrer at risten ligger riktig  
i rammen (se rist s. 39).

rammen er obligatorisk og har to funksjoner – å bære risten, og å gi en pen overgang mot flisegulvet.

anvendelse: linjeavløp

lengdemodell: 300* 700* 900*

lengde (l): 315 mm 695 mm 895 mm

Passer til: armatur 3004 armatur 3002, 3004

varenr.: 8 mm
(H)

3500.0308 3500.0708 3500.0908

Nrf nr.: 3400.477 3400.481 3400.484

varenr.: 10 mm
(H)

3500.0310 3500.0710 3500.0910

Nrf nr.: 3400.478 3400.482 3400.485

varenr.: 12 mm
(H)

3500.0312 3500.0712 3500.0912

Nrf nr.: 3400.479 3400.483 3400.486
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