
HighLine DK

Perfection
customized 



UNIDRAIN

Unidrain er indbegrebet af fleksibel nytænk-

ning og design i særklasse. Som de første 

flyttede vi gulvafløbet helt ind til væggen og 

muliggjorde en løsning med énsidet fald og 

simpel, præcis og vandtæt montering.

Det unikke gulvafløb med verdenspatenteret 

teknologi skaber mere end et badeværelse. 

Det skaber en oplevelse hver eneste dag og 

gør det muligt at leve designdrømmene ud – 

helt ned i mindste detalje.

Custom med ramme.

Custom

HighLine

Azurblå mosaikfliser. Perler i alle regnbuens farver.  

Yndlingstræsorten. Eller en minimalistisk sort glasplade. 

Uanset om afløbet i badet skal være opsigtsvækkende 

eller så godt som usynligt, er HighLine den perfekte løs-

ning. I den nye eksklusive serie fra Unidrain erstattes den 

traditionelle afløbsrist med et panel, en kassette eller en 

base og gør det muligt at sætte sit helt eget præg på 

baderummet. Så uanset om der står stål, Corian®, glas, 

fliser, træ, aluminium eller noget andet på ønskesedlen, 

byder HighLine på uanet designfrihed i forbindelse med 

den synlige del af afløbet. HighLine er udviklet specielt til 

Unidrains verdenspatenterede teknologi og integreres 

nemt og hurtigt med alle vores afløbsarmaturer.
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Custom uden ramme.

Custom



Eksklusiv panelløsning i stål eller Corian®. Vælg 
mellem massivt blankpoleret eller børstet rustfrit 
stål og hvid, sort, grå, antracit eller farve-
strålende Corian®, der oser af personlighed. 
Panel fås både med og uden ramme.

Panel

FUNKTIONELT DESIGN 
I GULVHØJDE
HighLine er udviklet af arkitekter og gennemtænkt 

helt ned i mindste detalje. Akkurat som Unidrains  

øvrige produktsortiment. Det er eksklusivt design, der 

byder på nye designmuligheder i baderummet og 

gør det muligt at bygge kreativt og smukt med både 

små og store fliser. Gulvet skal kun have fald fra én 

side, og der er ingen besværlige tilskæringer af fliser. 

Det gør fliselægning og indbygning nem og hurtig.

HighLine  består af tre løsninger, der hver på sin 

måde afløser den traditionelle afløbsrist: Panel, Cas-

sette og Custom. Panel-løsningen leveres komplet 

med et panel i massivt blankpoleret eller børstet 

rustfrit stål eller i Corian® i valgfri farve. Til Cassette 

og Custom leverer Unidrain kun selve kassetten eller 

basen. Det materiale, der efterfølgende skal beklæ-

de HighLine-løsningen, følger ikke med. Vær også 

opmærksom på, at selve afløbsarmaturet ikke er en 

del af HighLine-produkterne. Unidrain armatur og 

udløbshus skal købes separat.  

Alle tre løsninger kan leveres med en ramme i høj-

den 10, 12, 15 eller 25 mm, så den passer til fliser i 

varierende tykkelser. 

ENKELT. SIKKErT. OVErbEVISENDE.
Når du vælger HighLine, vælger du samtidig en unik 

løsning, der er både lettere og hurtigere at arbejde 

med end markedets øvrige produkter. Unidrain ś af-

løbsarmaturer er placeret op mod væggen, og netop 

fordi det er fastgjort til væggen, sikrer de patentere-

de lodrette vægflanger en fuldstændig vandtæt 

overlapning med væggenes membran. På samme 

måde sikrer de vandrette gulvflanger, at der er tæt-

hed med gulvet ved overlapning med gulvmem-

bran og flisebelægning.

Unidrain er testet og godkendt til indbygning i alle 

typer gulvkonstruktioner til vådrum – såvel tung kon-

struktion i beton som let konstruktion i træbjælke- 

lag. Ved indbygning i træbjælkelag og andre lette 

gulvkonstruktioner anbefales Unidrain montagesæt.  

UNIKKE LØSNINGEr

Cassette-løsningen gør det nemt at skabe et 
individuelt udtryk i badet. En matchende gulv-
flise eller et hvilket som helst andet materiale 
placeres præcist i en kassette i børstet rustfrit 
stål, som nemt indstilles højdemæssigt i forhold 
til det valgte materiale. Cassette fås både med 
og uden ramme.

Cassette

Custom er den helt enkle og strømlinede løs-
ning, hvor kun fantasien sætter grænser. Det 
valgte materiale placeres på en højdeind-
stillelig base. Som udgangspunkt leveres Cus-
tom uden ramme, hvilket stiller større krav til 
præcision i monteringsfasen. Til gengæld er re-
sultatet et så godt som usynligt afløb. Custom 
fås også med ramme.

Custom
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Gulvflange
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Med ramme. Uden ramme.



SÆT ET 
PERSONLIGT 
PRÆG

HighLine fra Unidrain opfylder drømmen om at kunne gøre 

baderummet perfekt ned i mindste detalje. Så uanset hvilke 

drømme du går med, gør HighLine det muligt at skræd-

dersy den ultimative løsning og skabe det helt rigtige indivi-

duelle udtryk.  

Panel, Cassette og Custom er alle unikke løsninger, der hver 

på sin måde er med til at sætte et personligt eller opsigts-

vækkende præg på både private hjem og offentlige  

miljøer. Mulighederne er uendelige, og det er kun fanta- 

sien, der sætter grænserne for det færdige resultat. 

Panel med ramme.

Cassette med ramme.

Panel

Cassette

Custom med ramme.  

Custom

Panel uden ramme. 

Cassette uden ramme.

Panel

Cassette

Custom uden ramme. 

Custom



en enestÅende serie 
MED UANEDE MULIGHEDEr
HighLine-serien består af Panel, Cassette og Custom. Alle tre løs-

ninger leveres med eller uden ramme, afhængig af det ønskede 

udtryk. rammerne findes i højderne 10, 12, 15 og 25 mm, så de 

passer til fliser i varierende tykkelse. HighLine består alene af ele-

menter til den øverste synlige del af afløbet. Selve armaturet og 

udløbshuset skal købes separat. Vær også opmærksom på, at 

materialet, der skal monteres på Cassette- og Custom- 

løsningerne (fx fliser, træ eller glas), ikke følger med. Kun Panel 

leveres komplet med panel i stål eller Corian®. 

 ramme            

 Højde (mm)        Materiale                         Længdevarianter    

  300 700 800 900 1000 1200

10  rustfrit stål - børstet 1910.0310 1910.0710 1910.0810 1910.0910 1910.1010 1910.1210

12  rustfrit stål - børstet 1910.0312 1910.0712 1910.0812 1910.0912 1910.1012 1910.1212

15  rustfrit stål - børstet 1910.0315 1910.0715 1910.0815 1910.0915 1910.1015 1910.1215

25  rustfrit stål - børstet 1910.0325 1910.0725 1910.0825 1910.0925 1910.1025 1910.1225

 Panel komplet   (inkl. forhøjersæt H: 1, 2, 5, 15 mm + stel)            

 Materiale                          Længdevarianter 

  300 700 800 900 1000 1200

 rustfrit stål - børstet 1920.0300 1920.0700 1920.0800 1920.0900 1920.1000 1920.1200

 rustfrit stål - poleret 1921.0300 1921.0700 1921.0800 1921.0900 1921.1000 1921.1200

 Corian - Farve: Nocturne 1922.0300 1922.0700 1922.0800 1922.0900 1922.1000 1922.1200

 Corian - Farve: Nocturne(Piano) 1923.0300 1923.0700 1923.0800 1923.0900 1923.1000 1923.1200

 Corian - Farve: Glacier Ice 1924.0300 1924.0700 1924.0800 1924.0900 1924.1000 1924.1200

 Corian - Farve: Antracite 1925.0300 1925.0700 1925.0800 1925.0900 1925.1000 1925.1200

 Corian - Farve: Hot 1926.0300 1926.0700 1926.0800 1926.0900 1926.1000 19.261.200

 Corian - Farve: Mandarin 1927.0300 1927.0700 1927.0800 1927.0900 1927.1000 1927.1200

 Corian - Farve: blueberry Ice 1928.0300 1928.0700 1928.0800 1928.0900 1928.1000 1928.1200

 Corian - Farve: Lime Ice 1929.0300 1929.0700 1929.0800 1929.0900 1929.1000 1929.1200

Panel

Ramme

Armatur

Udløbshus

 Cassette komplet   (inkl. stel)            

 Højde (mm)        Materiale                         Længdevarianter      

  300 700 800  900 1000 1200

10  rustfrit stål - børstet 1940.0310 1940.0710 1940.0810 1940.0910 1940.1010 1940.1210

12  rustfrit stål - børstet 1940.0312 1940.0712 1940.0812 1940.0912 1940.1012 1940.1212

15  rustfrit stål - børstet 1940.0315 1940.0715 1940.0815 1940.0915 1940.1015 1940.1215

25  rustfrit stål - børstet 1940.0325 1940.0725 1940.0825 1940.0925 1940.1025 1940.1225

 Custom   (base + forhøjersæt 1,2,5,15 mm + stel)            

 Materiale                         Længdevarianter         

  300 700 800 900 1000 1200

rustfrit stål og plast 1950.0300 1950.0700 1950.0800 1950.0900 1950.1000 1950.1200

 Forhøjersæt   (profiler i højderne: 1, 2, 5, 15 mm + skruesæt)            

 Materiale                         Længdevarianter         

  300 700 800 900 1000 1200

Plast  1960.0300 1960.0700 1960.0800 1960.0900 1960.1000 1960.1200

 Skruesæt             

 Materiale  

   

rustfrit stål 1961.0000 

 Panel                    

 Materiale                          Længdevarianter        

  300 700 800 900 1000 1200

 rustfrit stål - børstet 1970.0300 1970.0700 1970.0800 1970.0900 1970.1000 1970.1200

 rustfrit stål - poleret 1971.0300 1971.0700 1971.0800 1971.0900 1971.1000 1971.1200

 Corian - Farve: Nocturne 1972.0300 1972.0700 1972.0800 1972.0900 1972.1000 1972.1200

 Corian - Farve: Nocturne(Piano) 1973.0300 1973.0700 1973.0800 1973.0900 1973.1000 1973.1200

 Corian - Farve: Glacier Ice 1974.0300 1974.0700 1974.0800 1974.0900 1974.1000 1974.1200

 Corian - Farve: Antracite 1975.0300 1975.0700 1975.0800 1975.0900 1975.1000 1975.1200

 Corian - Farve: Hot 1976.0300 1976.0700 1976.0800 1976.0900 1976.1000 1976.1200

 Corian - Farve: Mandarin 1977.0300 1977.0700 1977.0800 1977.0900 1977.1000 1977.1200

 Corian - Farve: blueberry Ice 1978.0300 1978.0700 1978.0800 1978.0900 1978.1000 1978.1200

 Corian - Farve: Lime Ice 1979.0300 1979.0700 1979.0800 1979.0900 1979.10001 1979.1200

TILbEHØr:



unidrain A/s
Farum Gydevej 71
DK-3520 Farum
Danmark

T +45 39 10 10 10
T +45 39 10 10 30  kundeservice
F +45 39 10 10 20
info@unidrain.dk
www.unidrain.dk

Læs baggrundshistorier, få byggeteknisk information,
dokumentation og tegninger på www.unidrain.dk

ring til Unidrains kundeservice for vejledning og gode
råd, få svar på byggetekniske spørgsmål på
tlf. 39 10 10 30, eller skriv til Unidrain på info@unidrain.dk Si
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