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unidrain® er kendt for elegant og strømlinet design, der gør det muligt  

at forene æstetik og funktionalitet. Der er gået mere end 10 år, siden 

unidrain® lancerede sit banebrydende gulvafløb, der ændrede standarderne 

for moderne badeværelser, og siden er der kommet flere produkter til. 

unidrain®s GlassLine er en intelligent og funktionel serie af brusevægge  

og tilbehør i glas og rustfrit stål, som bygger på principperne fra det 

oprindelige unidrain® gulvafløb. GlassLine er en 100% vandtæt løsning,  

der samtidig er tidløs og æstetisk. 

ÆSTETIK OG FUNKTION

FOR HIGHLINE



GLASSLINE brusevæg | Transparent

HIGHLINE gulvafløb | Custom uden ramme
unidrain® bruseskraber 



unidrain® bruseskraber 



TRANSPARENT STRIPE

RANDOMCOLUMN

GLASSLINE brusevæg | Transparent 
HIGHLINE gulvafløb | Panel med ramme

GLASSLINE BRUSEVÆGGE

Med unidrain®s brusevægge skabes elegante løsninger. 

Glasset er monteret i en profil af rustfrit stål,  

der giver et næsten svævende udtryk. Samtidig sikrer 

installationen mod vandskader i brusenichen. 

Brusevæggen kan monteres enten før eller efter 

flisemontage. Brusevæggen er hægtet på en skinne  

på væggen og kan derfor nemt udskiftes, hvis nødvendigt.

Brusevæggene er imprægneret med Cleantec 

nanoteknologi, der letter rengøringen.



GLASSLINE brusevæg | Random 
HIGHLINE gulvafløb | Custom





GLASSLINE brusevæg | Column 
CLASSICLINE gulvafløb| Column



GlassLine installeres i et ShowerLine afløbsarmatur,  

hvortil der skal vælges rist eller panel fra unidrain®s sortiment.

ClassicLine ristene er de originale fra unidrain®  

og er indbegrebet af unidrain®s tidløse æstetik, der i dag  

præger tusindvis af badeværelser verden over. 

ClassicLine risten kommer i seks forskellige design  

og skal kombineres med en ramme.  

CLASSICLINE | CLASSIC   1 
    | STRIPE   2

| ANNIVERSARIO   3
| COLUMN   4 

| SQUARE  5
| STRIPE   6

1

3

2

4

5

6

CLASSICLINE SERIE
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Uden ramme

Med ramme

Med ramme

Med ramme

4

1   HIGHLINE | PANEL med ramme 

2   HIGHLINE | CUSTOM uden ramme, 

påklæbes en gulvflise efter eget valg

3    HIGHLINE | CUSTOM med ramme

4    HIGHLINE | CASSETTE med ramme 

og kanter på alle sider, hvilket gør det muligt  

at ilægge materiale efter eget valg. 

HighLine serien er unidrain®s eksklusive, prisvindende serie.  

I serien findes både solide stålpaneler og en diskret løsning med egen flise 

påklæbet. HighLine er serien til de, der ønsker lidt ekstra luksus i hverdagen. 

HIGHLINE SERIE



GLASSLINE  brusedør

Hvis man ikke ønsker en helt åben bruseniche, er døren den perfekte 

afslutning, designet i samme stil som GlassLine brusevæg.  

Døren er ligesom brusevæggen imprægneret med Cleantec 

nanoteknologi, der gør rengøringen nemmere.  

GlassLine brusedøren er udarbejdet i 8 mm hærdet glas.  

  



Topstang i stål

Topstang i glas

GLASSLINE TOPSTANG

Topstangen fås i både rustfrit stål og glas 

og er en stilfuld tilføjelse til GlassLine 

brusevæggen. 

Som afslutning på GlassLine brusevæg på 

1200 mm anbefales topstangen til stabilise-

ring. Topstangen skal ydermere bruges ved 

montering af GlassLine brusedør. 

Topstangen i rustfrit stål findes i én længde, 

der skæres til i den ønskede længde.  

Topstangen passer dermed til alle de gængse 

unidrain® mål (700/800/900/1000/1200 mm).



GLASSLINE BRUSEBUND 

unidrain®s seneste tilføjelse til den eksklusive GlassLine serie er en brusebund 

udført i glas og rustfrit stål. Brusebunden fungerer som én stor flise, der lægges 

i brusenichen. Brusebunden er dekoreret med et anti-slip mønster i Stripe 

mønster. GlassLine brusebunden er det luksuriøse valg til de, der ønsker  

et helt unikt badeværelse.





GLASSLINE brusevæg | Transparent

GLASSLINE brusebund | Stripe  
HIGHLINE gulvafløb | Panel med ramme



TEKNIKKEN

unidrain®s brusevægge skal monteres i det specialdesignede afløbsarmatur 

ShowerLine og i en stålprofil på væggen. ShowerLine fastgøres til væggen og 

støbes fast i gulvet. Gulvafløbet er designet således, at der automatisk skabes 

et indbygget fald på 2%, hvilket letter støbeprocessen. unidrain®s patenterede 

flangesystem sikrer en 100% vandtæt bruseniche. Systemet er videreudviklet 

i ShowerLine armaturet, hvilket gør afløbet til den hidtil stærkeste og sikreste 

installation til brusenicher. 



Kombineres med udløbshus, 

ramme og rist/panel

Kombineres med afløbsarmatur, 

udløbshus, ramme og rist/panel

ShowerLine konstruktionen  

findes i to versioner:  

ShowerLine og ShowerLine Flex.

ShowerLine er en videreudvikling 

af det oprindelige unidrain® 

afløbsarmatur. To skinner  

er fastsvejset på det oprindelige 

modul; en til montering på 

sidevæggen og den anden til at 

montere brusevæggen i.

ShowerLine Flex er en løs skinne, 

der skrues fast på et standard 

afløbsarmatur. I skinnen  

monteres brusevæggen.

SHOWERLINE KONSTRUKTION

SHOWERLINE SHOWERLINE FLEX

Vægmembran

Armeringsbånd

Armeringsbånd

Vægprofil

Armeringsbånd

Armeringsbånd

ShowerLine

ShowerLine

Gulvmembran

SHOWERLINE & GLASSLINE

A

B

D

C

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

Indbygget 2% fald

Gulv i plant niveau

ShowerLine armaturet fastgøres til væggen og støbes fast i gulvet. 

Når gulvet støbes, følges det indbyggede fald på indersiden 

af brusevæggen og den plane niveauangivelse på ydersiden af 

brusevæggen. Dette letter støbeprocessen. 

MONTERINGSPRINCIP



Unidrain A/S
Farum Gydevej 71

DK-3520 Farum

T +45 3910 1010
F +45 3910 1020

info@unidrain.dk
unidrain.dk


