Prisvindende og patenteret gulvafløb til ethvert byggeri
Udviklet af danske arkitekter og eksperter i vådrumsteknik

1287213

unidrain®s unikke
konstruktion er patenteret
i Europa nr. 1287213

EN 1253
Europäische Norm
für Bodenabläufe

DIN 4109

Norm für Installationslärm

VDI 4100

Norm für Installationslärm

SIA 181

Norm für Installationslärm CH

Testet, afprøvet
& gennemtænkt
unidrain ® er resultatet af en evne til nytænkning,
mod til at udfordre det eksisterende – og vilje til
at føre det ud i livet.
unidrain ® kan anvendes i alle typer byggeri
med fliser. I renovering, i nybyggeri, til privat og
offentligt byggeri. I alle typer bad. I brusenicher,
i baderum med flere brusere og som gulvafløb
under en vask.
Det er en stærk løsning, der er testet, afprøvet og
gennemtænkt ned i mindste detalje.
Lagerføres hos din lokale forhandler.
ClassicLine | Column

Beton

Svalehaleplader

Træbjælkelag

Vådrumsplader

• Testet og godkendt til alle typer vådrum med fliser
• Væg- og gulvflanger giver optimal vådrumssikring
• Afretningslag og fald kun i én retning

• Du sparer tid med unidrain® Montagesæt
• Hurtig og enkel tilslutning mod bagvæg
• Fås til både linje- og hjørnemodel

• God og stabil konstruktion med lav byggehøjde
• Giver et reelt og stabilt støbeunderlag
• Let at installere gulvvarme

• Du sparer tid med unidrain® Montageelement
• Sikrer hurtig og nem anpasning til øvrig konstruktion
• Mulighed for stor vægtbesparelse

Make it elegant
unidrain® er elegante og eksklusive gulvafløb til
bruseniche og vådrum.
Det er funktionelt og prisbelønnet dansk design,
minimalistisk og moderne gulvafløb placeret tæt
op ad væggen.
unidrain® tilbyder en løsning med integrerede
lodrette vægflanger, som giver maksimal
sikkerhed mod vandskader.
unidrain® findes i to serier, ClassicLine og
HighLine, som linje- og hjørnemodel og flere
forskellige ristdesign sikrer, at der er noget for
enhver smag.
Gulvafløb skal installeres af en fagmand.
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