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se side 18–21
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HIGHLINE CASSETTE

HIGHLINE PANEL RUSTFRI MED RAMME

unidrain® er tildelt  
flere internasjonale designpriser  
for serien HighLine.

GLASSLINE DUSJVEGG | COLUMN

DANSK DESIGN I VERDENSKLASSE

I 2003 oppfant unidrain® det lineære gulvavløpet og plasserte det mot bakveggen i dusjnisjen. Den gang var 

eksklusiv gulvavløpsdesign et nytt og revolusjonerende begrep. I løpet av få år har unidrain® utviklet seg til 

en av landets ledende produsenter av gulvavløp og har utvidet produktporteføljen med dusjvegg, dusjdør og 

nå sist med et intelligent mattesystem. unidrain® har fått flere internasjonale designpriser. unidrain® er i dag 

representert i mer enn 30 land over hele verden.
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GLASSLINE DUSJVEGG | TRANSPARENT
HIGHLINE CUSTOM UTEN RAMME

HIGHLINE CUSTOM – ET NESTEN  
USYNLIG GULVAVLØP

Unidrain® er et elegant gulvavløp som gir full frihet til å designe baderommet 
uten de tekniske begrensningene som tradisjonelle gulvsluk har. 
HighLine CUSTOM limes på en gulvflis etter eget valg.

HIGHLINE CUSTOM UTEN RAMME
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HIGHLINE: UNIK DESIGN MED UANTE MULIGHETER

Uansett om gulvavløpet skal være et fremtredende designelement eller nesten 
usynlig, er HighLine den eksklusive og unike løsningen for ethvert baderom.

HIGHLINE CUSTOM - For et nesten usynlig gulvavløp

HIGHLINE PANEL – Børstet rustfritt stål uten ramme

HIGHLINE PANEL – Børstet rustfritt stål med ramme

I HighLine er den tradisjonelle risten erstattet av Panel, Cassette 

og Custom. Panel er en løsning i børstet rustfritt stål eller frostet 

glass. Med Cassette og Custom kan gulvflis eller naturstein 

tilskjæres og monteres slik at gulvavløpet nesten blir usynlig. 

HIGHLINE PANEL RUSTFRI MED RAMME

HIGHLINE HVITT GLASS MED RAMME

HIGHLINE CUSTOM UTEN RAMME

HIGHLINE CASSETTE MED RAMME
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CLASSICLINE LINJEAVLØP: FUNKSJONELL MINIMALISME

Enkelhet og stramme linjer. ClassicLine er den enkle serien i stilrent børstet rustfritt stål.  
6 ulike ristdesign sikrer at det finnes noe for enhver smak. Monteres med ramme.

Classic Column Inca Square Stripe Anniversario

GLASSLINE DUSJVEGG | TRANSPARENT
CLASSICLINE MED RIST COLUMN

GLASSLINE DUSJVEGG | TRANSPARENT 
CLASSICLINE MED RIST ANNIVERSARIO

CLASSICLINE MED RIST CLASSIC
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FUNKSJONELL DESIGN 
FOR MINDRE BADEROM

Lengdemodell: 200 mm.  
Bygger bare 170 x 170 mm  
i ferdig golv.

Med en elegant såpehylle som står i stil med 

gulvavløpet, oppfyller du drømmen om det perfekte 

baderommet. 

ClassicLine såpehylle leveres som et komplett sett  

med monteringslim for montering uten hulltaking. 

Monteres på vegg i et hjørne.

CLASSICLINE SÅPEHYLLER:  
PERFEKT MINIMALISME I 6 DESIGN

HIGHLINE PANEL – BØRSTET STÅL MED RAMMECLASSICLINE HJØRNE MED RIST ANNIVERSARIO

CLASSICLINE HJØRNEAVLØP:  
KOMPAKT MINIMALISME

Hjørneavløpet er den enkle løsningen til baderom med begrenset 
plass. En kompakt løsning for både renovering og nybygg.
ClassicLine hjørneavløp har rister i 3 design i børstet rustfritt stål. 
Classic, Column og Anniversario
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FLEKSIBEL DESIGN 
FOR STØRRE BADEROM

HIGHLINE MODUL 1100 CUSTOM UTEN RAMME

MODUL 1100 LINJEAVLØP: EKSTRA LANGT GULVAVLØP

Modul 1100 er en løsning som på optimal måte tilpasser gulvavløpet til 
baderommets størrelse og form i fleksible mål. Installeres i både private  
baderom og wellness-, sports-, skole- og hotellanlegg.
Modul 1100 kan utformes med både ClassicLine og HighLine design.

Modul 1100 er gulvavløp i fleksible mål opptil  

7,5 meters lengde. Løsningen gjør det mulig  

å måltilpasse et lengre gulvavløp til større baderom  

og består av sammensveisede komponenter til  

en passende lengde og konstruksjon.

GLASSLINE DUSJDØR
CLASSICLINE MODUL 1100  

MED RIST STRIPE

CLASSICLINE MODUL 1100  
MED RIST CLASSIC

HIGHLINE MODUL 1100 PANEL MED RAMME
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CLASSICLINE MED RIST CLASSIC

10 mm herdet glass.

Overflaten er behandlet med Cleantec 

nanobehandling på innsiden slik at vannet 

preller av, noe som gir færre kalkavleiringer, og 

overflaten blir enklere å rengjøre

Påført dekorasjon i silketrykk på utsiden.

GLASSLINE DUSJVEGGER:  
PERFEKT MINIMALISME I 4 DESIGN

unidrain® har lansert dansk design i verdensklasse i form av eksklusive dusjvegger i serien GlassLine.  

Dette er et unikt produkt, som ikke bare løser en byggeteknisk utfordring, men som også  

tilfører baderommet eleganse, estetikk og økt verdi. Dusjveggene er helt unike ved at de monteres  

fast i gulvet for å gi maksimal beskyttelse mot våtromsskader.  

Konseptet er gjennomtenkt, testet og sikrer en optimal vanntett løsning.

GLASSLINE DUSJVEGGER

HIGHLINE CUSTOM UTEN RAMME

GLASSLINE DUSJVEGG | RANDOMGLASSLINE TOPPSTANG

GLASSLINE DUSJDØR

ENKEL OG  
STILREN DESIGN
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Dusjbunnen er produsert i rustfritt stål og herdet glass.  

Bunnen er utsmykket med et anti-slip mønster i striper som passer til mønsteret 

på GlassLine-dusjveggen

GLASSLINE DUSJBUNN

GLASSLINE DUSJVEGG | STRIPE 
HIGHLINE PANEL

GLASSLINE DUSJBUNN | STRIPE GLASSLINE DUSJVEGG | STRIPE
GLASSLINE DUSJBUNN | STRIPE
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STORE TIDS- 
BESPARELSER  

SAMT
KVALITETS-

SIKRING

SHOWERLINE - 
BESTÅR AV 4 DELER

1. 5002 – Veggplassering mot fast vegg til venstre

2. 5003 – Veggplassering mot fast vegg til høyre

3. 5004 – Veggplassering kun mot bakre vegg for såkalt "walk-in-dusj"

SHOWERLINE – 3 GRUNNMODELLER FÅS I ULIK BREDDE OG DYBDE

LOKALT GULVFALL  
I DUSJEN

Fall iht. gjeldende bransjeregler

1 2 3

D

C

B

A

D:   Vannrett nivå
D:   Stående membranflens

A:   ShowerLine

B:   Utløpshus

C:   Ramme – ClassicLine / HighLine

D:   Rist / overdel

SHOWERLINE – ET GULVAVLØP  
MED INNEBYGD FALL

ShowerLine fra unidrain® er et nytt linjeavløp med 
et innebygd lokalt gulvfall på 1:50 cm, noe som forenkler 
sparklingsarbeidet da resten av gulvet kan legges plant.
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VERSJON A Dusjvegg

Gulvplate

Ramme + rist/panel

Gulvplate

- Bjelkelag -
- Avrettingsmasse -

- Sparkel -
- Betong -

Lim eller fugeMembran

VERSJON B

GulvplateMembran

Dusjvegg

Fuge

Lim eller fuge

- Bjelkelag -
- Avrettingsmasse -

- Sparkel -
- Betong -

Ramme + rist/panel

ShowerLine er en videreutvikling av linjeavløpsarmaturene til Unidrain®, en løsning som byr 
på store byggtekniske fordeler og gir et kvalitetssikret lokalt gulvfall. Hele prosessen med å 
bygge gulvfall og sørge for gulvavretting i et baderom/våtrom kan nå utføres raskere enn med 
konvensjonelle metoder. Det kvalitetssikrede fallet får du med på kjøpet. Gulvflaten utenfor 
dusjnisjen kan med fordel lages helt plan iht. gjeldende bransjeregler. Det skal aldri være 
motfall. unidrain ShowerLine kan plasseres i venstre eller høyre hjørne eller også midt på en 
vegg om man vil ha en såkalt "walk-in" dusj.
Patent nr. WO 2014 / 095868 A1

SHOWERLINE MONTERINGSANVISNING -
GULVAVLØP MED INNEBYGD LOKALT FALL

Lokalt fall mot gulvavløpet =

Plan flate = 

INSTALLASJONSEKSEMPEL

Når ShowerLine-armaturen er installert, og gulv 
og veggplater er montert, monteres en valgfri 
glassvegg/dusjvegg oppå det rette plategulvet iht. 
produsentens anvisninger.

SHOWERLINE +
VALGFRI GLASSVEGG/DUSJVEGG

Når ShowerLine er installert og membranen er lagt/
påført, skal en universal byggeplate (*) legges på 
membranen før montering av gulv- og veggplater.
(*) av typen Lux Element, Wedi eller likeverdig.

SHOWERLINE + 
VANNFAST UNIVERSAL BYGGEPLATE

GlassLine dusjvegg monteres i sporet på  
ShowerLine-armaturen iht. monteringsanvisningen 
som følger med.

SHOWERLINE + 
UNIDRAIN GLASSLINE DUSJVEGG

1.

2.

3.
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MATLINE
INTELLIGENT 

MATTESYSTEM

MatLine bidrar til å holde boligen fri for 

smuss. Smusset faller ned i spalten mellom 

børstepanelene og videre ned i den underliggende 

armaturen. Dette holder matten renere, og senere 

kan smusset enkelt fjernes med støvsuger.  

Vann fra snø og slaps eller vask av gulv renner rett 

ned i avløpet under matten.

Det nordiske klimaet kjennetegnes av snø, 
slaps, regn og søle store deler av året. Dette 

gjør det vanskelig å holde hjemmet rent og 
pent når barn og voksne har et aktivt liv. 

unidrain®s MatLine er en funksjonell og pen 
løsning på dine hverdagsproblemer.

MatLine plasseres i vaskerommet eller i 
entréen og koples til avløpssystemet slik at 

overskuddsvannet ledes bort.  
MatLine kan plasseres i alle slags bygninger 

og gulvkonstruksjoner.

Komplett brosjyremateriale  

og teknisk informasjon finnes på: 

www.unidrain.no

MatLine er praktisk og relevant i alle bygninger.  

Det intelligente mattesystemet består av: Matte, ramme og 

armatur. Det følger med løftekrok, som gjør det enkelt å håndtere 

matten. Matten er på høyde med gulvet rundt og omgitt av en 

tynn stålramme av børstet rustfritt stål. Under matten ligger 

sandfang, som fanger opp småstein og grus. I bunnen ligger 

armaturen, som støpes fast i bjelkelaget. Størrelse: 800x500 mm

TEKNIKKMatte

Luktsperre

Utløpshus

Betong

Isolering
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Membran Gulvflens

Membran

Veggflens

Membran

Gulvflens

Membran

Veggflens

FesteplateAvrettingsmasse

PLASSERINGSALTERNATIV: MOT VEGG

 Dusjnisje med tre vegger. 
(ClassicLine med rist 
Column)

BETONG

TREBJELKELAG MED GULVPLATE OG AVRETTINGSMASSE

unidrain® oppfyller kravene i  
Boverkets byggregler (BBR)

unidrain® er typegodkjent iht. 
europanormen EN 1253

unidrain® er systemgodkjent iht. 
gjeldende bransjeregler

Dette produktet er tilpasset bransjeregler 
Säker Vatteninstallation. Leverandøren garanterer 

at produktet fungerer hvis bransjereglene og 
monteringsanvisningen blir fulgt.

GVK
Oppfyller GVKs  

bransjeregler for membraner 
i våtrom

BBV
Oppfyller Byggkeramikrådets  

bransjeregler for våtrom

Dusjnisje med to vegger og 
åpen/glassvegg til høyre. 
(ClassicLine med rist 
Column)

Dusjnisje med to vegger og 
åpen/glassvegg til høyre. 
(ClassicLine med rist 
Anniversario)

Dusjnisje/baderom med 
avstand til sidevegger. 
(ClassicLine med rist 
Classic)

Dusjnisje med hjørneavløp. 
(ClassicLine med rist 
Column)

Dusjnisje/baderom med 
gulvavløp over 1200 mm. 
(HighLine Custom) Modul 1100

FRITT I GULV

Baderom fritt i gulv  
med en vegg til venstre

Baderom fritt i gulv  
uten vegger

Baderom fritt i gulv  
med en vegg til høyre

Når du velger unidrain®, velger du en unik løsning som både er lettere og raskere å arbeide med enn markedets øvrige 

produkter.  Vi, de første som flyttet gulvavløpet helt inntil veggen og muliggjorde en konstruksjon med fall bare i en 

retning og med enkel og vannskadesikker montering. 

Resultatet gir en helt plan gulvflate i dusjen. Det gir også muligheter for å bruke store gulvplater uten at de må skjæres 

opp for å bygge fall. 

unidrain® er plassert mot vegg, og med de patenterte loddrette veggflensene og de vannrette gulvflensene får man  

en konstruksjon med metall i gulv-veggvinkelen som gir en optimal vannskadesikker konstruksjon i kombinasjon  

med montering av membran.

unidrain® er testet og godkjent i kombinasjon med mange typer membraner i såkalt systemgodkjenninger.  

Aktuelle godkjenninger finnes på vår hjemmeside www.unidrain.se eller på hjemmesidene til SäkerVatten,  

BKR Byggkeramikrådet eller GVK Golvbranschens Våtrumskontroll.

Les mer om montering i unidrain® byggveiledning, som følger med produktet, eller ta kontakt med håndverkeren  

som skal utføre installasjonen.

BYGGTEKNIKK –
ENKELT, SIKKERT OG OVERBEVISENDE
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DESIGNSERIE CLASSICLINE

DESIGNSERIE HIGHLINE

unidrain® er en smart og funksjonell løsning med bare fire grunnkomponenter, og som alle gode systemer 
er helheten mer enn summen av de enkelte delene. Hvordan komponentene settes sammen, bestemmes av 
plasseringen av gulvavløpet, størrelsen på baderommet og valget av synlige designkomponenter.  
unidrain® har fire grunnkomponenter:

1. Avløpsarmatur mot vegg eller fritt i gulv

2. Utløpshus i flere utløpsdimensjoner og -retninger

3. ClassicLine eller HighLine rammer i flere høyder

4. ClassicLine rister eller HighLine paneler i ulike designer

PRODUKTOVERSIKT –
KOMPONENTER

DESIGNSERIE  
CLASSICLINE

DESIGNSERIE  
HIGHLINE

Alltid metall i gulv-veggvinkelen for en 
optimal, sikker og stabil montering

Avløpsarmatur i rustfritt stål.

Linje: Lengdemodeller 300 til 1200 
mm (over 1200 mm opptil  
7,5 m – se Modul 1100)

AVLØPSARMATUR
Linje: lengdemodeller 300 til 1200 mm  
(over 1200 mm, se Modul 1100) 
Hjørne: lengdemodell 200 mm

UTLØPSHUS
Velg fra et bredt sortiment

FESTEPLATE
Festeplate ved installasjon i trebjel-
kelag

CLASSICLINE RIST
Linje: Velg mellom 6 designer:  
Classic, Column, Inca, Square, Stripe  
og Anniversario 
Hjørne: Velg mellom 3 designer: Clas-
sic, Column og Anniversario

CLASSICLINE RAMME 
Linje: lengdemodeller 300 til 1200 mm 
Hjørne: lengdemodell 200 mm 
Høyde: 6, 8, 10, 12 mm  
(rammen er obligatorisk) 

HIGHLINE PANELER
Linje: Velg mellom 3 løsninger: Panel,  
Cassette eller Custom  
Hjørne: Panel og Custom

HIGHLINE RAMME 
Linje: lengdemodell 300 til 1200 mm 
Hjørne: lengdemodell 200 mm  
Høyde: 10, 12, 15, 25 mm  
(rammen kan velges bort)

Innebygde komponenter

Synlige designkomponenter

HIGHLINE – OVERDELER I EKSKLUSIV UTFØRELSE

GLASSLINE – PERFEKT MINIMALISME

CASSETTE
Cassette-løsning for et baderom med 
unik følelse. En matchende gulvplate eller 
valgfritt materiale av annet slag monteres 
i kassetten av børstet rustfritt stål.  
Cassette kan monteres med ramme.

CUSTOM
Custom gir et nesten usynlig avløp.  
Custom er en enkel og smidig løsning der 
bare fantasien setter grenser. Det valgte  
materialet plasseres på en sokkel som  
justeres i høyden. Custom kan monteres 
med eller uten ramme.

PANEL
Eksklusiv panelløsning i børstet rustfritt 
stål eller frostet glass som gir et unikt og 
personlig utseende. Panel kan monteres 
med ramme.

CLASSICLINE – HAR 6 ELEGANTE OG TIDLØSE RISTER

STRIPECLASSIC COLUMN INCA SQUARE ANNIVERSARIO

COLUMN RANDOM TRANSPARENTSTRIPE

STRIPE – DUSJBUNN
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