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DÁNSKÝ DESIGN  
SVĚTOVÉ TŘÍDY

V roce 2003 byla společnost unidrain® první firmou na světě, která vyvinula podélný 
odtok určený pro umístění ke stěně sprchového koutu. V té době byl špičkový design 

podlahových odtoků novým a revolučním konceptem. Během pár let se společnost 
unidrain® stala jedním z předních výrobců podlahových odtoků a za pouhých 10 let 

společnost unidrain® vyhrála mnoho mezinárodních ocenění za design a rozšířila svou 
nabídku do více než 30 zemí po celém světě.

Pro řadu HighLine:
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DESIGN PRO PODLAHOVÉ ODTOKY

Pohledová část podlahového odtoku je k dispozici ve dvou 
designových řadách: ClassicLine a HighLine.

Highline | Panel s rámečkemClassicLine | Classic
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HIGHLINE

V řadě HighLine je tradiční rošt nahrazen panelem, 
který se dodává ve 3 variantách: 

PANEL je vyroben z broušené nerezové oceli nebo 
matného skla.

CUSTOM je plochá základna, na kterou pokládáte 
podlahovou dlažbu dle svého výběru.

CASSETTE  je základna s přírubami po celém  
obvodu, takže je vhodná pro podlahové krytiny jako  
je vkládané přířezy dlažby nebo teraso (použití 
vlastního materiálu).

PANEL 

CUSTOM 

CASSETTE

Bez rámečku

Bez rámečku

Bez rámečku

S rámečkem

S rámečkem

S rámečkem

HighLine | Panel z broušené oceli s rámečkem 

Sprchová zástěna GlassLine | Random
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HIGHLINE | CUSTOM

Custom je plochá základna, na kterou pokládáte podlahovou  
dlažbu dle svého výběru. Např. dlaždici lze použít stejnou jako 

podlahové dlaždice použité ve zbytku koupelny, takže viditelná část 
odtoku se stane integrovanou součástí podlahy.

Sprchová zástěna GlassLine | Transparent

HighLine | Custom bez rámečku
unidrain® | Sprchová stěrka
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HighLine | Custom bez rámečku
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Použití HighLine Custom bez rámečku 
zaručuje exkluzivní , nadčasové a diskrétní 
řešení. Ve výsledku jsou vidět pouze 
podlahové dlaždice a obkladačky a voda ze 
sprchy odtéká do úzké drážky v podlaze.



12 13

Fo
to

gr
af

ie
: J

on
as

 B
je

rr
e-

Po
ul

se
n 

 A
rc

hi
te

kt
 M

A
A

HighLine | Panel z broušené oceli s rámečkem 

HighLine | Custom bez rámečku
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JUBILEJNÍ 
ANNIVERSARIO

V roce 2013 společnost unidrain® 
oslavila své 10. výročí a rozšířila 
svou řadu o nové rošty pro řadu 
ClassicLine: Anniversario. Design 
roštů přibližuje klasické rošty více 
těm exkluzivním. 

ClassicLine | Stripe

Column

Classic Stripe

SquareInca

Anniversario

CLASSICLINE

ClassicLine je původní designová  

řada společnosti unidrain® a skládá 

se z rámečku a roštu.  

Z 6 elegantních a nadčasových 

designů roštů z kartáčované nerezové 

oceli si vybere každý.
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GLASSLINE 

Tato řada sprchových zástěn se instaluje pevně bez viditelných 
šroubů nebo armatur. Podél stěny nebo podlahy je vidět pouze 
diskrétní ocelový rámeček, tvořící elegantní linie a dodávající 
nadčasový vzhled. Dekorace sítotiskem se perfektně hodí k 
měkkému, sametovému vzhledu broušené oceli. Celé řešení 
můžete doplnit dveřmi, které jsou ve stejném stylu jako vlastní 
zástěna, stabilizační tyč a odtok.  

ClassicLine | Column

Sprchová zástěna GlassLine | Transparent

Sprchové dveře GlassLine

Stabilizační tyč GlassLine
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Highline | Panel s rámečkem

Sprchová zástěna GlassLine | Transparent
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1.  ClassicLine | Column
 Sprchová zástěna GlassLine | Random

2. Sprchová zástěna GlassLine | Transparent  
 
 GlassLine | Stabilizační tyč nerezové oceli
 Sprchové dveře GlassLine

3.  ClassicLine | Square

4. HighLine | Panel ,  
 GlassLine | Sprchová podlaha | Stripe

5.  Sprchovou zástěnu GlassLine lze také kombinovat s 
HighLine Custom bez rámečku. A výsledek mluví sám za 
sebe: Nadčasový a diskrétní design, pečlivě promyšlený do 
nejmenších detailů.
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MODUL 1100

 Modul 1100 je flexibilním řešením, 
které umožňuje vytvořit podlahové 

odtoky jednotlivě přizpůsobené 
každé koupelně. Bez ohledu na 

velikost místnosti můžete mít 
unidrain®, který se přesně hodí a je 

ideální např. pro wellness, sportovní 
zařízení, školy i hotely, ale zároveň 

také exkluzivní privátní koupelny.

Modul 1100 může být navržen jako 
řešení HighLine nebo ClassicLine.

ClassicLine | Column

Highline | Panel s rámečkem
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ROHOVÝ ODTOK

Rohový odtok je jednoduchým a diskrétním řešením pro 
koupelny a víceúčelové místnosti s omezeným prostorem. 
Tento odtok je jedním z nejmenších na trhu a po instalaci je 
velký pouze 170x170 mm.

Rohový žlab ClassicLine | Column

Kout ClassicLine | ClassicKout Highline | Panel s rámečkem



26 TECHNICKÉ PARAMETRY

HighLine | Panel s rámečkem, sprchová podlaha a sprchová stěna GlassLine | Stripe

PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE 28

ZÁSADY MONTÁŽE | GLASSLINE 30

MODUL 1100 32

PŘEHLED DESIGNŮ 34
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28 PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE

Odtoky unidrain® jsou testovány a schváleny k instalaci do všech typů 
podlahových konstrukcí v mokrých prostorech – pro robustní betonové 
konstrukce i lehké dřevěné konstrukce. Všechny použité konstrukce, materiály 
a způsoby stavby musí být vhodné a schválené pro použití ve vlhké místnosti.

KONSTRUKCE V BETONU

SPOLEHLIVÝ VÝSLEDEK

Podlahová přírubaStěnová membrána Hydroizolační stěrka

Hydroizolační stěrka

Stěnová membrána

Stěnová příruba

Podlahové odtoky společnosti unidrain® se instalují k zadní stěně. 
Instalací odtoku ke stěně je zajištěno zcela vodotěsné překrytí mezi 
vertikálními stěnovými přírubami a stěnovou membránou. Stejně 
vodotěsnou instalaci zajišťují horizontální podlahové příruby a 
přesahující hydroizolační stěrka.

Jedinečná konstrukce unidrain® je patentována v Evropě (č. 1287213)  
a patentové řízení probíhá v několika dalších zemích světa.

unidrain® je registrovaná ochranná známka.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Podlahové odtoky značky unidrain® jsou inteligentním a funkčním řešením.  
Systém se skládá z odtokového žlabu, odtokové komory, rámečku a roštu/

panelu a je k dispozici jak ve verzi podélné, tak v rohové.

PATENTOVANÁ 
STĚNOVÁ PŘÍRUBA

A: Rošt nebo panel
B: Rámeček
C: Odtokový žlab 
D: Odtoková komora

INFO

– Dvě designové řady, ClassicLine a HighLine, obsahují horní, viditelnou část odtoku.

– Odtokový žlab a odtoková komora jsou shodné produkty pro obě řady.
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1 2

1.  Sprchová zástěna se instaluje na stěnový 
profil zavěšením a v případě poškození ji 
l ze vyměnit 

2.  Sprchovou zástěnu lze nainstalovat před i 
po položení dlaždicových tvarovek

Hydroizolační stěrka

Stěnová membrána

Podlahová membrána

Stěnová membrána

Podlahová 
membrána

Pevný modul

Pevný modul

Hydroizolační stěrka

TECHNICKÉ BENEFITY, KTERÉ ZMĚNÍ VÁŠ KAŽDODENNÍ ŽIVOT:

–   Sprchová zástěna je instalována bez viditelných šroubů nebo armatur.

–   Sprchová zástěna je pevně připojena k podlaze, což eliminuje riziko postupného uvolnění.

–   Šetří čas na úklid a údržbu.

–   Umožňuje perfektní zarovnání podlahy ve sprchovém koutu s okolní podlahou.

–   Podlaha má ten správný sklon, což zaručuje, že voda nezůstává ve sprchovém koutu.

–   Žádné obavy, že by někam unikala vlhkost nebo voda.

Pevný/flexibilní modul se instaluje ke stěně a pevně zapouští do podlahy. Když se zalévá podlaha, 
dodržuje se ve sprchové stěně sklon 2 % a vně sprchové stěny zůstává podlaha zcela vyrovnaná. Proces 
zalévání je díky tomu jednodušší než dříve a snižuje riziko nerovnoměrného spádu nebo opačného sklonu. 

Nástěnný profil se uchytí k zadní stěně a sprchová zástěna se připevní do profilu a zasune do drážky 
v pevném/flexibilním modulu. Nástěnné a podlahové příruby zaručují 100% vodotěsné řešení a dlaždice 
elegantně skrývají pevnou podkladovou instalaci. Sprchová zástěna je nyní pevně připojena ke stěně i 
podlaze a časem nehrozí riziko uvolnění.

PRINCIP INSTALACE

GLASSLINE SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

Stěnový profil
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2 moduly bez rámečků f lex

Modulový systém podélných odtoků, který pokrývá dvojnásobnou délku 
standardního modelu, když není rozšířen rámečky f lex.

2 moduly s rámečky f lex

Pokud má modulový podélný odtok neobvyklé rozměry, přebývající prostor může 
být zaplněn symetricky umístěnými rámy flex.ergänzt.

MODUL 1100

Modul 1100 je na míru upravený modulový podélný odtok, který  
se vyrábí podle vašich rozměrů. Modulové podélné odtoky mohou 
mít délku několika metrů a jsou proto ideální pro instituce, šatny  
a velké koupelny.

Odtokové komory, rámečky a rošty se volí ze standardního 
sortimentu sortimentu. Znamená to, že se rámečky a rošty umísťují 
po celé délce modulového žlabu, čímž se usnadňuje provádění 
údržby. Pro zajištění co nejvyšší kapacity a co nejnižší konstrukční 
výšky se používá několik typů odtokových komor.

Svařené do jednoho 
celku před dodáním!

A: Rošt nebo panel
B: Rámeček
C: Rámeček f lex
D: Odtokový žlab 
E: Odtoková komora

1 modul s rámečky f lex 

Udržuje vertikální koncové příruby, vč. 
neobvyklých rozměrů. Přebývající prostor  
na stranách lze zaplnit rámy flex.

2 moduly s rohovým rámečkem  
a rámečkem flex

Umožňují , aby modulový podélný 
odtok sledoval rohy ve sprchovacím 
prostoru, aby mohly být sprchy 
nainstalovány na několika stěnách.
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Popis: Sprchová podlaha se instaluje ve sprchovém koutu místo 
podlahových dlaždic

Materiály: Sprchová podlaha je vyrobena v kombinaci skla, 
nerezové oceli a protiskluzového dekoru na povrchu

GLASSLINE
SPRCHOVÁ PODLAHA

PŘEHLED DESIGNŮ

GLASSLINE
SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

Popis: Dekorace je sítotisk aplikovaný na vnější povrch 
sprchové zástěny

Materiály: Nerezová ocel (AISI 304), 10mm bezpečnostní 
kalené sklo

HIGHLINE Popis: Rámeček je volitelný, ale navržený tak, aby zdůrazňoval 
exkluzivní design

Materiály: Kartáčovaná nerezová ocel o tloušťce 3 mm (AISI 304), 
mléčné sklo

Popis: Rošt je uložen v zapuštěném lůžku uvnitř rámečku,  
který je nezbytný

Materiály: Kartáčovaná nerezová ocel o tloušťce 3 mm (AISI 304)

CLASSICLINE

COLUMN

INCA

SQUARE

STRIPE

CLASSIC

CLASSICCOLUMN

ANNIVERSARIO 

BEZ RÁMEČKU

CASSETTE 

PANEL

S RÁMEČKEMBEZ RÁMEČKU

CASSETTE 

PANEL

CUSTOM CUSTOM 

S RÁMEČKEM

STRIPE

COLUMNTRANSPARENT RANDOMSTRIPE
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LAVARE s.r.o. 
Bohunická 52  
CZ-619 00 Brno 
Česká Republika 

T +420 543211956
F +420 543211956 
info@lavare.cz 
unidrain.cz


