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3ÚVOD

UNIDRAIN

Unikátní a přitom jednoduché řešení

Na rozdíl od tradičního řešení podlahových odto-
ků ve sprchových koutech, které MUSÍ být umís-
těny vždy v určité vzdálenosti od zdi, většinou 
uprostřed odvodňované podlahy, je UNIDRAIN 
umístěn přímo u zdi!

Podlahové odtoky jsou opatřeny svislými stěnový-
mi přírubami, které pak vytváří styčný vodotěsný 
bod mezi podlahou a svislou stěnou a součas-
ně zajišťují přesné a správné usazení při instalaci 
i následném používání.

Tímto jednoduchým, ale unikátním způsobem 
řeší UNIDRAIN veškeré známé problémy spojené 
s podlahovými odtoky a zároveň podstatně zvy-
šuje estetickou úroveň celého řešení.
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Garance bezpečného napojení na stěny 
a podlahu vlhkých prostor
Podlahový systém UNIDRAIN je umístěn přímo u zdi, kde svislé stěnové 
příruby zajišťují za pomoci stěrkové hydroizolační vrstvy a obkladů 
dokonale vodotěsný přechod.

Vodorovné podlahové příruby pak zajišťují za pomoci stěrkové 
hydroizolační vrstvy a dlažby těsnost v podlahové ploše.

Tímto řešením UNIDRAIN vytváří zaručeně vodotěsné a bezpečné 
napojení povrchů stěn a podlah vlhkých prostor.

ÚVODÚVOD

Nový standard s řadou výhod

•  Vodotěsný přechod mezi podlahou 
a svislou stěnou

• Spolehlivé a přesné upevnění
• Jednostranné spádování podlahy
•  Naprosto rovný podklad 
 pod dlažbu a obklady
• Minimální řezání dlažby
• Snazší a spolehlivější instalace 
• Celkově rychlejší montáž
• Minimální počet kritických bodů
• Lepší stavební kvalita
• Nový stylově čistý design

Úzká spolupráce s Dánským 
technologickým institutem (DTI) 
a Státním výzkumným ústavem 
stavebním (SBi)

Systém UNIDRAIN byl technicky vyvinut 
za velmi úzké spolupráce s Dánským 
technologickým ústavem a Státním 
výzkumným ústavem stavebním, což 
jsou dvě nejdůležitější instituce v rámci 
dánského stavebnictví.

Obsáhlé testy a zkoušky potvrzují výji-
mečné vlastnosti systému UNIDRAIN 
a vyplývá z nich, že je tento systém 
v mnoha ohledech lepší než tradiční 
řešení podlahových odtokových systé-
mů. Zachovává běžné stavební postu-
py a zvyšuje kvalitu i funkčnost.

Vysoká kvalita ušlechtilých 
materiálů

Systém UNIDRAIN je vyroben z vysoce 
kvalitní nerezové oceli (AISI 304). Ten-
to materiál zajišťuje optimální pevnost, 
vysokou odolnost proti korozi a velice 
jednoduchý postup čištění.

Zajištění neustálé a komplexní kontroly 
kvality během vysoce technologicky 
vyspělého výrobního procesu dává 
předpoklad vysoké kvality jednotlivých 
komponentů systému UNIDRAIN.

Vytvořeno architekty

UNIDRAIN byl vytvořen dánskými archi-
tekty jako moderní produkt se stylově 
čistým designem a s přísným respekto-
váním požadavků na kvalitu, estetič-
nost a funkčnost.

Originální design a vysoká kvalita systé-
mu UNIDRAIN mění pohled na podlaho-
vé odtokové systémy z „obyčejné díry“ 
na moderní konstrukční prvek staveb-
nictví 21. století.

UNIDRAIN získal dánské 
schválení VA

UNIDRAIN vyhověl přísným požadavkům 
a normám pro odtokové systémy, včet-
ně společné evropské normy EN 1253, 
a tím získal certifi kaci dánského Minis-
terstva bydlení (schválení VA).

Unidrain přináší nový standard 
v podlahových odtokových systémech 



2000 rohový systém

Sítko

 Variabilita

1) Odtokový žlab 2) Odtoková komora

3) Rámeček

4) Rošt5) Sítko (skryté)

Princip
instalace

Precizní a bezpečné upevnění
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Více než 2000 možných kombinací
Kompletní UNIDRAIN odvodňovací systém sestává z 5 samostatných 
základních komponentů, které mohou být dodávány ve velkém 
množství možných typů/variant, jejichž volba závisí na individuálním 
stylu interiéru každé stavby.

Celkově je možno dosáhnout více než 2000 možných kombinací!

Tato variabilnost systému UNIDRAIN umožňuje splnit veškeré požadavky 
na design a funkčnost. 

Následujících 5 komponentů tvoří kompletní systém UNIDRAIN:

 1) Odtokový žlab – 18 typů/variant

Vyroben z nerezové oceli s jednou nebo více stěnovými přírubami.
Výběr je dán umístěním odtoku ve vztahu ke stěně.

 2) Odtoková komora – 12 typů/variant

Vyrobena vstřikováním z plastu (PP) se zabudovanou vyjímatelnou vodní 
pachovou zátkou. 
Je možno vybírat ze dvou variant se spodní nebo stranovou výpustí 
a s (nebo bez) stranové vpusti. Všechny varianty pasují ke všem 
odtokovým žlabům všech délek i typů.

 3) Rámeček – 54 typů/variant

Vyroben z kartáčované nerezové oceli ve výškách 8/10/12 mm 
(22  mm na objednávku). Toto rozmezí umožňuje použití ke všem tloušť-
kám běžných dlažeb. Pasuje ke všem typům odtokových žlabů.

 4) Rošt – 32 typů/variant

Vyroben z kartáčované, 3 mm silné nerezové oceli. 
Možno volit mezi 5 stylově čistými designy.

Délka musí korespondovat s délkou odtokového žlabu/rámečku.

 5) Sítko

Vyrobeno z kartáčované nerezové oceli. 
Praktický doplněk zabraňující předčasnému zanesení vodní pachové 
zátky chomáči nečistot (např. vlasů). 
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Jednodušší a spolehlivější řešení = vyšší kvalita
Způsob napojení a upevnění odtokového systému UNIDRAIN k jedné 
nebo více stěnám je mnohem výhodnější, a to jak během vlastní 
instalace, tak i při každodenním používání.

Jedním z hlavních přínosů je jednostranné spádování odvodňované 
podlahy, které tak vytváří rovný a ideální podklad pro následnou 
pokládku dlažby. Toto řešení umožňuje použití velkoformátových dlažeb 
při zachování výsledného estetického efektu. Navíc je eliminováno 
pochybení při vlastní pokládce. 

Jednoduché a přesné usazení a upevnění
Jednoduché a snadné usazení s možností přesného 
upevnění zajišťuje správné umístění během montáže.

Stabilní upevnění systému během lití podlahy
Odtoková část je pevně uchycena během lití podlahy, 
čímž se zamezí jejímu nežádoucímu pohybu během této 
operace. Umístění u stěny navíc výrazně usnadňuje 
spádování a instalaci podlahového topení.

Jednoduché řešení podkladu s jednostranným spádem
Jednostranné spádování odvodňované plochy zjednodu-
šuje aplikaci vhodného podkladu bez rizika zpětného spádu 
a tvorby jamek, ve kterých by mohla zůstávat voda.
Spodní vrstva pod dlažbu je pak dokonale rovná a hladká, 
umožňující pokládku i velkoformátových dlažeb.

Vodotěsné spojení mezi podlahou 
a stěnou v mokrém prostoru
Překrytí stěnových a podlahových přírub stěrkovou hydroizo-
lační vrstvou vytvoří v mokrém prostoru dokonale vodotěsné 
spojení vodorovné podlahy a svislé stěny. Interiérové kouty 
pak nemusí být nijak jinak utěsňovány.

Jednoduchá pokládka dlažby 
na dokonale rovný podklad
Absolutně rovný podklad nesmírně usnadňuje pokládku 
dlažby – toto platí především při pokládce velkoformáto-
vých dlažeb nebo desek. Navíc odpadá pracné ořezávání 
dlažby okolo odtoku uprostřed podlahy. 



1001 
Odtokový žlab

Odtokový žlab pro sprchové kouty 
se 3 svislými stěnami
Tento žlab je opatřen třemi stěnovými a jednou podlahovou přírubou. 
Je určen pro použití ve sprchových koutech se třemi svislými stěnami, 
jednou zadní a dvěma bočními.

Vyrobeno z velmi odolné, 1,5 mm silné nerezové oceli, povrch je 
zdrsněný.

(H) = vzdálenost od horního okraje 
odtokového žlabu po vrchní stranu 
podlahové příruby/spodní hranu dlažby

Celková výška (bez rámečku/roštu) = 
(H) + výška odtokové jednotky 

Specifi kace
Typ stavby: obytná
Použití: sprchový kout, atd.
Struktura podlahy: beton/lehký
Izolační vrstva: stěrková hydroizolace
Pokrytí podlahy: kámen/dlaždice

Produktová řada
 Délka modulu Délka (L) Rámeček (R) Střed (C) Výška (H) Obj. číslo
 700 mm  700 mm  696 mm  350 mm  17 mm 1001.0700
 800 mm  800 mm  796 mm  400 mm  18 mm 1001.0800
 900 mm  900 mm  896 mm  450 mm  19 mm 1001.0900
 1000 mm  1000 mm  996 mm  500 mm  20 mm  1001.1000
 1200 mm  1200 mm  1196 mm  600 mm  22 mm  1001.1200

Stěnové příruby: zadní stěna/levá/pravá
Materiál: nerez (AISI 304)
Tloušťka: 1,5 mm
Povrch: zdrsněný
Odpovídající rámeček: 1501

9PODÉLNÝ SYSTÉM



1003 
Odtokový žlab

1002 
Odtokový žlab
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Odtokový žlab pro sprchové kouty 
se 2 svislými stěnami (pravý)
Tento žlab je opatřen dvěma stěnovými a dvěma podlahovými příru-
bami. Je určen pro použití ve sprchových koutech se dvěma svislými 
stěnami, jednou zadní a jednou boční, na pravé straně. Levá strana je 
otevřená nebo se skleněnou stěnou.

Vyrobeno z velmi odolné, 1,5 mm silné nerezové oceli, povrch je 
zdrsněný.

(H) = vzdálenost od horního okraje 
odtokového žlabu po vrchní stranu 
podlahové příruby/spodní hranu dlažby

Celková výška (bez rámečku/roštu) = 
(H) + výška odtokové jednotky 

Specifi kace
Typ stavby: obytná
Použití: sprchový kout
Struktura podlahy: beton/lehký
Izolační vrstva: stěrková hydroizolace
Pokrytí podlahy: kámen/dlaždice

Produktová řada
 Délka modulu Délka (L) Rámeček (R) Střed (C) Výška (H) Obj. číslo
 700 mm  750 mm  688 mm  350 mm  17 mm 1003.0700
 800 mm  850 mm  788 mm  400 mm  18 mm 1003.0800
 900 mm  950 mm  888 mm  450 mm  19 mm 1003.0900
 1000 mm  1050 mm  988 mm  500 mm  20 mm  1003.1000
 1200 mm  1250 mm  1198 mm  600 mm  22 mm  1003.1200

Stěnové příruby: zadní stěna/pravá
Materiál: nerez (AISI 304)
Tloušťka: 1,5 mm
Povrch: zdrsněný
Odpovídající rámeček: 1503

Odtokový žlab pro sprchové kouty 
se 2 svislými stěnami (levý)
Tento žlab je opatřen dvěma stěnovými a dvěma podlahovými příru-
bami. Je určen pro použití ve sprchových koutech se dvěma svislými 
stěnami, jednou zadní a jednou boční, na levé straně. Pravá strana je 
otevřená nebo opatřena skleněnou stěnou.

Vyrobeno z velmi odolné, 1,5 mm silné nerezové oceli, povrch je 
zdrsněný.

(H) = vzdálenost od horního okraje 
odtokového žlabu po vrchní stranu 
podlahové příruby/spodní hranu dlažby

Celková výška (bez rámečku/roštu) = 
(H) + výška odtokové jednotky

Specifi kace
Typ stavby: obytná
Použití: sprchový kout
Struktura podlahy: beton/lehký
Izolační vrstva: stěrková hydroizolace
Pokrytí podlahy: kámen/dlaždice

Produktová řada
 Délka modulu Délka (L) Rámeček (R) Střed (C) Výška (H) Obj. číslo
 700 mm  750 mm  688 mm  350 mm  17 mm 1002.0700 
 800 mm  850 mm  788 mm  400 mm  18 mm 1002.0800
 900 mm  950 mm  888 mm  450 mm  19 mm 1002.0900
 1000 mm  1050 mm  988 mm  500 mm  20 mm  1002.1000
 1200 mm  1250 mm  1198 mm  600 mm  22 mm  1002.1200 

Stěnové příruby: zadní stěna/levá
Materiál: nerez (AISI 304)
Tloušťka: 1,5 mm
Povrch: zdrsněný
Odpovídající rámeček: 1502

PODÉLNÝ SYSTÉMPODÉLNÝ SYSTÉM



1005 
Odtokový žlab

(H) = vzdálenost od horního okraje 
odtokového žlabu po vrchní stranu 
podlahové příruby/spodní hranu dlažby

Celková výška (bez rámečku/roštu) = 
(H) + výška odtokové jednotky 

1004 
Odtokový žlab

(H) = vzdálenost od horního okraje 
odtokového žlabu po vrchní stranu 
podlahové příruby/spodní hranu dlažby

Celková výška (bez rámečku/roštu) = 
(H) + výška odtokové jednotky

12 13

Odtokový žlab pro volné umístění ke stěně 
Tento žlab je opatřen jednou stěnovou a třemi podlahovými přírubami. 
Je určen pro volné umístění k zadní stěně bez ohledu na umístění 
bočních stěn. Vhodné jako klasický podlahový odtok nebo pro 
sprchové kouty. 

Vyrobeno z velmi odolné, 1,5 mm silné nerezové oceli, povrch je 
zdrsněný.
 

Produktová řada
 Délka modulu Délka (L) Rámeček (R) Střed (C) Výška (H) Obj. číslo
 300 mm  419 mm  299 mm  209 mm  12 mm 1005.0300

Specifi kace
Typ stavby: obytná
Použití: sprchový kout
Struktura podlahy: beton/lehký
Izolační vrstva: stěrková hydroizolace
Pokrytí podlahy: kámen/dlaždice

Stěnové příruby: zadní stěna
Materiál: nerez (AISI 304)
Tloušťka: 1,5 mm
Povrch: zdrsněný
Odpovídající rámeček: 1505

Odtokový žlab pro sprchové kouty nebo koupelny 
Tento žlab je opatřen jednou stěnovou a třemi podlahovými přírubami. 
Je určen pro použití ve sprchových koutech nebo koupelnách. Používá se 
pro umístění k zadní stěně, bez ohledu na umístění bočních stěn.

Ideální pro otevřené prostory bez vnitřních příček nebo pro existující 
sprchové kouty s nesouměrnými rozměry. 

Vyrobeno z velmi odolné, 1,5 mm silné nerezové oceli, povrch je 
zdrsněný.

Specifi kace
Typ stavby: obytná
Použití: sprchový kout, atd.
Struktura podlahy: beton/lehký
Izolační vrstva: stěrková hydroizolace
Pokrytí podlahy: kámen/dlaždice

Produktová řada
 Délka modulu Délka (L) Rámeček (R) Střed (C) Výška (H) Obj. číslo
 700 mm  800 mm  680 mm  400 mm  17 mm 1004.0700 
 800 mm  900 mm  780 mm  450 mm  18 mm 1004.0800
 900 mm  1000 mm  880 mm  500 mm  19 mm 1004.0900
 1000 mm  1100 mm  980 mm  550 mm  20 mm  1004.1000
 1200 mm  1300 mm  1180 mm  600 mm  22 mm  1004.1200 

Stěnové příruby: zadní stěna
Materiál: nerez (AISI 304)
Tloušťka: 1,5 mm
Povrch: zdrsněný
Odpovídající rámeček: 1504

PODÉLNÝ SYSTÉM PODÉLNÝ SYSTÉM



1301 
Odtoková 

komora 

1401 
Odtoková 
komora 
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Odtoková komora se stranovou výpustí 
bez vodní pachové zátky 
Nízká odtoková komora s horizontální výpustí ø 32 mm bez sifonu. 

Celková výška (bez rámečku/roštu) = (H) + výška odtokové komory 

(H) = vzdálenost od horního okraje odtokové komory po vrchní stranu podlahové příruby/
spodní hranu dlažby (viz rozměrová specifi kace pro danou odtokovou komoru)
 

Produktová řada
 Průměr výpusti  Orientace  Sifon  Stranová vpusť  Obj. číslo
 Ø 32 mm  horizontální ne  ne  1301.0032

Specifi kace
Průměr výpusti: Ø 32 mm
Orientace: horizontální
Sifon: ne
Stranová vpusť: ne

Kapacita: > 0,4 l/s
Materiál: plast (PP)
Těsnění: EPDM
Vhodné pro žlaby: 1001/1002/1003/1004/1005

PODÉLNÝ SYSTÉMPODÉLNÝ SYSTÉM

Odtoková komora se sifonem 
a stranovou výpustí 
Horizontální výpusť o ø 50 nebo 75 mm s vestavěným vyjímatelným 
sifonem s vysokou samočisticí schopností.

V případě potřeby lze umístit výpusť směrem k zadní stěně otočením 
jednotky o 180º.

Celková výška (bez rámečku/roštu) = (H) + výška odtokové komory 

(H) = vzdálenost od horního okraje odtokové komory po vrchní stranu podlahové příruby/
spodní hranu dlažby (viz rozměrová specifi kace pro danou odtokovou jednotku)

 

Produktová řada
 Průměr výpusti  Orientace  Sifon  Stranová vpusť  Obj. číslo
 Ø 50 mm  horizontální ano ne  1401.0050
 Ø 75 mm  horizontální ano  ne  1401.0075

Specifi kace
Průměr výpusti: Ø 50/75 mm
Orientace: horizontální
Sifon: vyjímatelný
Stranová vpusť: ne

Kapacita: > 0,8 l/s
Materiál: plast (PP)
Těsnění: EPDM
Vhodné pro žlaby: 1001/1002/1003/1004/1005



1402 
Odtoková 
komora 

1405 
Odtoková 

komora 
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Celková výška (bez rámečku/roštu) = (H) + výška odtokové jednotky 

(H) = vzdálenost od horního okraje odtokové jednotky po vrchní stranu podlahové příruby/
spodní hranu dlažby (viz rozměrová specifi kace pro danou odtokovou jednotku)
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Odtoková komora se sifonem a spodní výpustí 
Spodní výpusť o ø 75 mm s vestavěným vyjímatelným sifonem s vysokou 
samočisticí schopností.

Celková výška (bez rámečku/roštu) = (H) + výška odtokové jednotky 

(H) = vzdálenost od horního okraje odtokové jednotky po vrchní stranu podlahové příruby/
spodní hranu dlažby (viz rozměrová specifi kace pro danou odtokovou jednotku)

 

Produktová řada
 Průměr výpusti  Orientace  Sifon  Stranová vpusť  Obj. číslo
 Ø 75 mm  vertikální ano  ne  1402.0075

Specifi kace
Průměr výpusti: Ø 75 mm
Orientace: vertikální
Sifon: vyjímatelný
Stranová vpusť: ne

Kapacita: > 0,8 l/s
Materiál: plast (PP)
Těsnění: EPDM
Vhodné pro žlaby: 1001/1002/1003/1004/1005

PODÉLNÝ SYSTÉMPODÉLNÝ SYSTÉM

Odtoková komora se sifonem a stranovou 
výpustí s orientací podélně.
Horizontální stranová výpusť o ø 50 s vestavěným vyjímatelným 
sifonem s vysokou samočisticí schopností. 

V případě potřeby lze umístit odtok doleva či doprava otočením
jednotky o 180°.

Produktová řada
 Průměr výpusti  Orientace  Sifon  Stranová vpusť  Obj. číslo
 Ø 50 mm  horizontální, stranová ano  ne  1405.0050 

Specifi kace
Průměr výpusti: Ø 50 mm
Orientace: horizontální, stranová
Sifon: vyjímatelný
Stranová vpusť: ne

Kapacita: > 0,8 l/s
Materiál: plast (PP)
Těsnění: EPDM
Vhodné pro žlaby: 1001/1002/1003/1004/1005
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Odtoková komora se sifonem, spodní výpustí 
a dvěma stranovými vpustěmi 
Spodní výpusť o ø 75 mm se dvěma stranovými vpustěmi o ø 40 mm 
s vestavěným vyjímatelným sifonem s vysokou samočisticí schopností.

Celková výška (bez rámečku/roštu) = (H) + výška odtokové jednotky 

(H) = vzdálenost od horního okraje odtokové jednotky po vrchní stranu podlahové příruby/
spodní hranu dlažby (viz rozměrová specifi kace pro danou odtokovou jednotku)

Produktová řada
 Průměr výpusti  Orientace  Sifon  Stranová vpusť  Obj. číslo
 Ø 75 mm  vertikální ano  2 Ø 40 mm  1404.0075

Specifi kace
Průměr výpusti: Ø 75 mm
Orientace: vertikální
Sifon: vyjímatelný
Stranová vpusť: 2 Ø 40 mm

Kapacita: > 1,4 l/s
Materiál: plast (PP)
Těsnění: EPDM
Vhodné pro žlaby: 1001/1002/1003/1004/1005

PODÉLNÝ SYSTÉMPODÉLNÝ SYSTÉM

Odtoková komora se sifonem, stranovou výpustí 
a dvěma stranovými vpustěmi 
Stranová výpusť o ø 75 mm se dvěma stranovými vpustěmi o ø 40 mm 
s vestavěným vyjímatelným sifonem s vysokou samočisticí schopností.

V případě potřeby lze umístit výpusť směrem k zadní stěně otočením 
jednotky o 180º.

Celková výška (bez rámečku/roštu) = (H) + výška odtokové jednotky 

(H) = vzdálenost od horního okraje odtokové jednotky po vrchní stranu podlahové příruby/
spodní hranu dlažby (viz rozměrová specifi kace pro danou odtokovou jednotku)

 

Produktová řada
 Průměr výpusti  Orientace  Sifon  Stranová vpusť  Obj. číslo
 Ø 75 mm  horizontální ano  2 Ø 40 mm  1403.0075

Specifi kace
Průměr výpusti: Ø 75 mm
Orientace: horizontální
Sifon: vyjímatelný
Stranová vpusť: 2 Ø 40 mm

Kapacita: > 1,4 l/s
Materiál: plast (PP)
Těsnění: EPDM
Vhodné pro žlaby: 1001/1002/1003/1004/1005



Rámečky

Rámeček 1505 pro odtokový 
žlab 1505

Výška rámečku (H) = tloušťka dlaždice 
+ asi 2 mm na lepidlo a stěrkovou hydroizolaci

Šířka rámečku u stěny = 18 mm
Šířka rámečku k podlaze = 10 mm

Rošty

Rošt s designem Classic

Rošt s designem Column

Rošt s designem Inca

Rošt s designem Square

Rošt s designem Stripe

20 21PODÉLNÝ SYSTÉM

Rámečky z kartáčované nerezové oceli
Typ a délka rámečku je defi nována typem/délkou vybraného žlabu. 

Rámečky se dodávají v tloušťkách 8, 10 a 12 mm v závislosti 
na tloušťce dlaždic. Na vyžádání lze také dodat v tloušťce 22 mm 
při použití extrémně silných (např. kamenných) dlaždic.

Produktová řada
Typ rámečku  Délka Délka Výška 8 mm (H) Výška 10 mm (H) Výška 12 mm (H)
  modulu mm Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo

 1501 700 mm 696  1501.0708 1501.0710 1501.0712
 (pro žlab 1001) 800 mm  796  1501.0808  1501.0810  1501.0812
  900 mm  896  1501.0908  1501.0910  1501.0912
  1000 mm  996  1501.1008  1501.1010  1501.1012
  1200 mm  1196  1501.1208  1501.1210  1501.1212 

 1502 700 mm  688  1502.0708   1502.0710  1502.0712
 (pro žlab 1002) 800 mm  788  1502.0808   1502.0810  1502.0812
  900 mm  888  1502.0908  1502.0910  1502.0912
  1000 mm  988  1502.1008   1502.1010  1502.1012
  1200 mm  1198  1502.1208  1502.1210  1502.1212

 1503 700 mm  688  1503.0708  1503.0710   1503.0712
 (pro žlab 1003) 800 mm  788  1503.0808  1503.0810  1503.0812
  900 mm  888  1503.0908  1503.0910  1503.0912
  1000 mm  988  1503.1008   1503.1010   1503.1012
  1200 mm  1198  1503.1208  1503.1210  1503.1212

 1504 700 mm  680  1504.0708  1504.0710   1504.0712
 (pro žlab 1004) 800 mm  780  1504.0808  1504.0810  1504.0812
  900 mm  880  1504.0908  1504.0910  1504.0912
  1000 mm  980  1504.1008  1504.1010  1504.1012
  1200 mm  1180  1504.1208  1504.1210  1504.1212

 1505 (žl. 1005) 300 mm  299  1505.0308  1505.0310  1505.0312

Specifi kace
Materiál: nerez ocel (AISI 304)
Povrch: kartáčovaný

Výška (H): 8/10/12/22 mm
Vložka: guma (EPDM)

PODÉLNÝ SYSTÉM

Moderní design roštů z kartáčované nerezové oceli 
Vybírejte z 5 unikátních struktur roštů vyrobených ze 3 mm silné nerezové 
oceli se sametově kartáčovaným povrchem.

Produktová řada
 Design  Délka modulu Délka (L)  Obj. číslo

 Classic 300 mm   280 mm  1601.0300 
  700 mm   660 mm  1601.0700
  800 mm   760 mm  1601.0800
  900 mm   860 mm  1601.0900
  1000 mm   960 mm  1601.1000

  1200 mm   1160 mm  1601.1200 

 Column 300 mm   280 mm  1602.0300
  700 mm   660 mm  1602.0700
  800 mm   760 mm  1602.0800
  900 mm   860 mm  1602.0900
  1000 mm   960 mm  1602.1000
  1200 mm   1160 mm  1602.1200

 Inca 300 mm   280 mm  1603.0300
  700 mm   660 mm  1603.0700
  800 mm   760 mm  1603.0800
  900 mm   860 mm  1603.0900
  1000 mm   960 mm  1603.1000
  1200 mm   1160 mm  1603.1200 

 Square 300 mm   280 mm  1604.0300
  700 mm   660 mm  1604.0700
  800 mm   760 mm  1604.0800
  900 mm   860 mm  1604.0900
  1000 mm   960 mm  1604.1000
  1200 mm   1160 mm  1604.1200 

 Stripe 300 mm   280 mm  1605.0300
  700 mm   660 mm  1605.0700
  800 mm   760 mm  1605.0800
  900 mm   860 mm  1605.0900
  1000 mm   960 mm  1605.1000
  1200 mm   1160 mm  1604.1200 

Specifi kace
Materiál: nerez ocel (AISI 304)
Tloušťka: 3 mm

Šířka: 51 mm
Povrch: kartáčovaný



 
Zaslepovací 

rámeček

 
Sítka

22 DOPLŇKY

Produktová řada
 Délka Výška 8 mm Výška 10 mm Výška 12 mm
 50 mm 91701.0508 91701.0510 91701.0512
 60 mm 91701.0608 91701.0610 91701.0612
 70 mm 91701.0708 91701.0710 91701.0712
 80 mm 91701.0808 91701.0810 91701.0812
 90 mm 91701.0908 91701.0910 91701.0912
 100 mm 91701.1008 91701.1010 91701.1012

Zaslepovací rámeček – nerezová kachlička 
z kartáčované nerezové oceli pro doplnění podél-
ného systému 1000 a modulového systému 1100. 
Použití zaslepovacího rámečku umožňuje docílit kompaktního nerezového 
řešení od zdi ke zdi i při nestandardních rozměrech sprchového koutu, bez 
nutnosti dořezů dlažby. Rámeček je také možno dodat na vyžádání 
v délce 120 mm.

Sítka proti nečistotám 
Vyrobena z kartáčované nerezové oceli. 
Praktický doplněk zabraňující předčasnému zanesení vodní pachové 
zátky chomáči nečistot (např. vlasů). Sítka jsou k dispozici pro podélný 
i rohový systém.

Produktová řada
 Systém Materiál Obj. číslo 
 1000 nerez (AISI 304) 1810.0010
 2000 nerez (AISI 304) 2800.0010



1100 
Modulový 

systém 
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Modulově konstruovaný systém pro větší prostory 
Tento elegantní modulový systém je určen pro odtokové systémy delší 
než 120 cm a pro umístění u zadní stěny. 

Systém je založen na pěti různých typech odtokových žlabů v pevných 
modulových rozměrech, které se dodávají svařené, povrchově uprave-
né a v přizpůsobených délkách.

Minimální délka je 1400 mm. Dílčí délky narůstající po 100 mm jsou uvedeny níže. Každý odtoko-
vý žlab má odtokový otvor umístěn uprostřed, určen pro kompletaci s odtokovými jednotkami 
typu 1300 a 1400. Rámečky a rošty jsou ze standardní produktové řady.
Montážní a technické specifi kace jsou stejné jako u standardních UNIDRAIN systémů.

1101
Středový modul pouze se zadní stěnovou přírubou

1102
Levý koncový modul se zadní a levou boční 
koncovou přírubou

1103
Pravý koncový modul se zadní a pravou boční 
koncovou přírubou

1104
Levý koncový modul se zadní a levou horizontální 
přírubou

1105
Pravý koncový modul se zadní a pravou horizontální 
koncovou přírubou

Specifi kace
 Odtokový žlab  Délka modulu Délka Typ rámečku  Délka rámečku  Obj. číslo
 1101 700 mm  680 1504 680 mm  1101.0700 
  800 mm  780   780 mm  1101.0800
  900 mm  880   880 mm  1101.0900
  1000 mm  980   980 mm  1101.1000

 1102 700 mm  690 1502 688 mm  1102.0700
  800 mm  790   788 mm  1102.0800
  900 mm  890   888 mm  1102.0900
  1000 mm  990   988 mm  1102.1000

 1103 700 mm  690 1503 688 mm  1103.0700
  800 mm  790   788 mm  1103.0800
  900 mm  890   888 mm  1103.0900
  1000 mm  990   988 mm  1103.1000

 1104 700 mm  740 1504 680 mm  1104.0700
  800 mm  840   780 mm  1104.0800
  900 mm  940   880 mm  1104.0900
  1000 mm  1040   980 mm  1104.1000

 1105 700 mm  740 1504 680 mm  1105.0700 
  800 mm  840   780 mm  1105.0800 
  900 mm  940   880 mm  1105.0900
  1000 mm  1040   980 mm  1105.1000

MODULOVÝ SYSTÉM



2301 
Odtoková 
komora

vnitřní koutvnitřní kout

vnitřní koutvnitřní kout

2001 
Odtokový žlab

26 27ROHOVÝ SYSTÉM

Odtoková komora se stranovou výpustí 
bez sifonu 
Nízká odtoková komora se stranovou výpustí o ø 32 mm, bez sifonu. 

Produktová řada
 Průměr výpusti  Orientace  Sifon  Stranová vpusť  Obj. číslo
 Ø 32 mm  horizontální ne  ne  2301.0032

Specifi kace
Průměr výpusti: Ø 32 mm
Orientace: horizontální
Sifon: ne
Stranová vpusť: ne

Kapacita: > 0,4 l/s
Materiál: plast (PP)
Těsnění: EPDM
Vhodné pro žlaby: 2001 rohový odtokový žlab

ROHOVÝ SYSTÉM

Odtokový žlab pro umístění v rohu
Tento žlab je určen pro umístění v rohu. Je opatřen dvěma stěnovými 
a jednou podlahovou přírubou.

Je vyroben z vysoce odolné, 1,5 mm silné, nerezové oceli se zdrsněným 
povrchem.

Produktová řada
 Délka modulu Délka strany Celková výška Velikost rámečku Obj. číslo
 200 mm  267 mm  viz spec. odtok. komor viz str. 27  2001.0200

Specifi kace
Typ stavby: obytná
Použití: rohové umístění
Struktura podlahy: beton/lehký
Izolační vrstva: stěrková hydroizolace
Pokrytí podlahy: kámen/dlaždice

Stěnové příruby: 2 zadní stěny
Materiál: nerez (AISI 304)
Tloušťka: 1,5 mm
Povrch: zdrsněný
Odpovídající rámeček: 2501
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Odtoková komora se spodní výpustí 
a se sifonem 
Spodní výpusť o ø 75 mm s vestavěným vyjímatelným sifonem 
s vysokou samočisticí schopností. 

Produktová řada
 Průměr výpusti  Orientace  Sifon  Stranová vpusť  Obj. číslo
 Ø 75 mm  vertikální ano  ne  2402.0075

Specifi kace
Průměr výpusti: Ø 75 mm
Orientace: vertikální
Sifon: vyjímatelný
Stranová vpusť: ne

Kapacita: > 0,8 l/s
Materiál: plast (PP)
Těsnění: EPDM
Vhodné pro žlaby: 2001 rohový odtokový žlab

ROHOVÝ SYSTÉM

Odtoková komora se stranovou výpustí 
a se sifonem 
Stranová výpusť o ø 50 nebo ø 75 mm s vestavěným vyjímatelným sifo-
nem s vysokou samočisticí schopností.

Produktová řada
 Průměr výpusti  Orientace  Sifon  Stranová vpusť  Obj. číslo
 Ø 50 mm  horizontální ano ne  2401.0050
 Ø 75 mm  horizontální ano  ne  2401.0075

Specifi kace
Průměr výpusti: Ø 50/75 mm
Orientace: horizontální
Sifon: vyjímatelný
Stranová vpusť: ne

Kapacita: > 0,8 l/s
Materiál: plast (PP)
Těsnění: EPDM
Vhodné pro žlaby: 2001 rohový odtokový žlab



2404 
Odtoková 
komora

vnitřní koutvnitřní kout

vnitřní koutvnitřní kout

2403 
Odtoková 

komora
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Odtoková komora se spodní výpustí, 
stranovou vpustí a se sifonem 
Spodní výpusť o ø 75 mm a jedna stranová vpusť ø 40 mm s vestavěným 
vyjímatelným sifonem s vysokou samočisticí schopností.

Produktová řada
 Průměr výpusti  Orientace  Sifon  Stranová vpusť  Obj. číslo
 Ø 75 mm  vertikální ano  1 Ø 40 mm  2404.0075

Specifi kace
Průměr výpusti: Ø 75 mm
Orientace: vertikální
Sifon: vyjímatelný
Stranová vpusť: 1 Ø 40 mm

Kapacita: > 1,4 l/s
Materiál: plast (PP)
Těsnění: EPDM
Vhodné pro žlaby: 2001 rohový odtokový žlab

ROHOVÝ SYSTÉM

Odtoková komora se stranovou výpustí, 
vpustí a se sifonem 
Stranová výpusť o ø 75 mm a jedna stranová vpusť ø 40 mm s vestavěným 
vyjímatelným sifonem s vysokou samočisticí schopností. 

Produktová řada
 Průměr výpusti  Orientace  Sifon  Stranová vpusť  Obj. číslo
 Ø 75 mm  horizontální ano  1 Ø 40 mm  2403.0075

Specifi kace
Průměr výpusti: Ø 75 mm
Orientace: horizontální
Sifon: vyjímatelný
Stranová vpusť: 1 Ø 40 mm

Kapacita: > 1,4 l/s
Materiál: plast (PP)
Těsnění: EPDM
Vhodné pro žlaby: 2001 rohový odtokový žlab



RoštyRámečky
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Rošty s minimalistickým designem
Rošty zapadají do standardní produktové řady a svými decentními 
rozměry se hodí do každé moderní koupelny.

Jsou vyrobeny z kvalitní, 3 mm silné nerezové oceli s kartáčovaným 
povrchem. 

Specifi kace
Materiál: nerez ocel (AISI 304) Povrch: kartáčovaný Tloušťka: 3 mm

Produktová řada
 Design Vhodné pro Obj. číslo
 Classic rámeček 2501 2601.0200
 Column rámeček 2501 2602.0200

ROHOVÝ SYSTÉM ROHOVÝ SYSTÉM

Rámečky z kartáčované nerezové oceli
Rámečky z nerezové oceli povrchově upravené kartáčováním.

Dodávají se v tloušťkách 8, 10 a 12 mm v závislosti na tloušťce dlaždic.

Výška rámečku = tloušťka dlaždice 
+ asi 2 mm na lepidlo a stěrkovou hydroizolaci

Šířka rámečku u stěny = 18 mm
Šířka rámečku k podlaze = 10 mm
 

Specifi kace
Materiál: nerez ocel (AISI 304)
Povrch: kartáčovaný

Výška (H): 8/10/12 mm
Vložka: guma (EPDM)

Produktová řada
Výška rámečku  Pro odtokový žlab Tloušťka dlaždice  Obj. číslo
 8 mm  2001 4-6 mm 2501.0208
 10 mm  2001 7-9 mm 2501.0210
 12 mm  2001 10-12 mm 2501.0212



1001 U zdi ve volném prostoru

1004 Ve výklenku 1003 U zdi ve výklenku

1004 Nezávisle na bočních stěnách 1005 Diagonálně v rohu

2001 Rohové umístění

1100 Modulový systém ve výklenku 1100 Modulový systém pro umývárny

1001 Mezi bočními zdmi 1002 Proti levé zdi

1100 Modulový systém ve výklenku

1001 U zdi ve volném prostoru
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Přehled výrobků

Fakta

Testováno a schváleno Dánským
Technologickým Institutem v sou-
ladu s novou evropskou normou 
EN 1253 (stavební vpusti/odtoky).

Testováno a schváleno Dánským
Výzkumným ústavem stavebním
jako vodotěsné napojení na stěny. 

1000 Podélný systém 

  Průměr výpusti Orientace Sifon        Stranová vpusť Obj. číslo 
Ø32 mm Ne Ne 1301.0032 
Ø50 mm Ano Ne 1401.0050 
Ø75 mm Ano Ne 1401.0075 
Ø75 mm Ano Ne 1402.0075 
Ø75 mm Ano 2 ø40 1403.0075 
Ø75 mm Ano

Horizontální 
Horizontální 
Horizontální 

Vertikální 
Horizontální

Vertikální 2 ø40 1404.0075 

  Délka Obj. číslo  Obj. číslo  Obj. číslo  Obj. číslo  
  700 mm  1001.0700  1501.0708  1501.0710  1501.0712 
  800 mm  1001.0800  1501.0808  1501.0810  1501.0812 
  900 mm  1001.0900  1501.0908  1501.0910  1501.0912 
1000 mm  1001.1000  1501.1008  1501.1010  1501.1012  

1001 1001 Odtokový žlab Rámeček 8 mm Rámeček 10 mm Rámeček 12 mm

  Délka Obj. číslo  Obj. číslo  Obj. číslo Obj. číslo  
  700 mm  1002.0700  1502.0708  1502.0710  1502.0712 
  800 mm  1002.0800  1502.0808  1502.0810  1502.0812 
  900 mm  1002.0900   1502.0908  1502.0910  1502.0912
1000 mm  1002.1000  1502.1008  1502.1010  1502.1012  

1002 1002 Odtokový žlab Rámeček 8 mm Rámeček 10 mm Rámeček 12 mm

  Délka Obj. číslo  Obj. číslo  Obj. číslo  Obj. číslo  
  700 mm  1003.0700  1503.0708  1503.0710  1503.0712 
  800 mm  1003.0800  1503.0808  1503.0810  1503.0812 
  900 mm  1003.0900  1503.0908  1503.0910  1503.0912 
1000 mm  1003.1000  1503.1008  1503.1010  1503.1012  

1003 1003 Odtokový žlab Rámeček 8 mm Rámeček 10 mm Rámeček 12 mm

  Délka Obj. číslo  Obj. číslo  Obj. číslo  Obj. číslo  
  700 mm  1004.0700  1504.0708  1504.0710  1504.0712 
  800 mm  1004.0800  1504.0808  1504.0810  1504.0812 
  900 mm  1004.0900  1504.0908  1504.0910  1504.0912  
1000 mm  1004.1000  1504.1008  1504.1010  1504.1012  

1004 1004 Odtokový žlab Rámeček 8 mm Rámeček 10 mm Rámeček 12 mm

  Délka Obj. číslo  Obj. číslo  Obj. číslo  Obj. číslo  
  300 mm  1005.0300  1505.0308  1505.0310  1505.0312  

  Délka Obj. číslo  Obj. číslo  Obj. číslo  Obj. číslo  Obj. číslo 
300 mm  1601.0300  1602.0300  1603.0300  1604.0300  1605.0300 
700 mm  1601.0700  1602.0700  1603.0700  1604.0700  1605.0700 
800 mm  1601.0800  1602.0800  1603.0800  1604.0800  1605.0800 
900 mm  1601.0900  1602.0900  1603.0900  1604.0900  1605.0900 

1000 mm  1601.1000  1602.1000  1603.1000  1604.1000  1605.1000 

1005 1005 Odtokový žlab Rámeček 8 mm Rámeček 10 mm Rámeček 12 mm

  Název    Obj. číslo  
  Sítko     1810.0010 
Zaslepovací rámeček Pro specifikace viz str. 22 

Doplňky

Rošty Classic  Column  Inca  Square Stripe 

Odtokové komory 

2000 Rohový systém 

Průměr výpusti Orientace Sifon        Stranová vpusť Obj. číslo 
Ø32 mm Ne Ne 2301.0032 
Ø50 mm Ano Ne 2401.0050 
Ø75 mm Ano Ne 2401.0075 
Ø75 mm Ano Ne 2402.0075 
Ø75 mm Ano 1 ø40 2403.0075 
Ø75 mm Ano

Horizontální 
Horizontální 
Horizontální 

Vertikální 
Horizontální

Vertikální 1 ø40 2404.0075 

Odtokové komory 

  Délka Obj. číslo  Obj. číslo  Obj. číslo  Obj. číslo 
  200 mm  2001.0200  2501.0208  2501.0210  2501.0212  

  Délka Obj. číslo  Obj. číslo  
200 mm  2601.0200  2602.0200  

2001 2001 Odtokový žlab Rámeček 8 mm Rámeček 10 mm Rámeček 12 mm

  Název Obj. číslo   
  Sítko  2810.0010  

Doplňky

Rošt Classic  Column  

1100 Modulový systém 
Pro specifikace viz str. 12

PŘEHLED

Inspirace
Unikátní design 
a vysoká funkčnost 
systému UNIDRAIN 
dává zcela nové 
možnosti uspořádání 
sprchových koutů 
a koupelen.

Skici ilustrují příklady 
jednoduchého 
a funkčního 
interiérového 
rozvržení 
sprchových 
koutů s použitím 
odtokového 
systému UNIDRAIN.
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DRAIN CZ, s.r.o.
Bezručova 17a
CZ-602 00 Brno

Sklad: 
Špitálka 12
602 00 Brno
Mob.: +420 733 588 663

Tel./Fax: +420 543 211 956
Mob.: +420 739 417 657
E-mail: info@unidrain.cz
www.unidrain.cz   

Potřebujete-li technickou podporu, další informace nebo 
jen dobrou radu, neváhejte nám zavolat, poslat e-mail, 
nebo navštivte naše stránky www.unidrain.cz


