
NY
förbättrad

konstruktion

N
Y

 C
U

S
T

O
M

 H
Ö

R
N

 A
V

L
O

P
P

S
A

R
M

A
T

U
R



JAFO och Unidrain har ständig fokus på funktionalitet, design och på att göra det lätt för 
hantverkare att installera våra produkter.

För att ytterligare underlätta installationen har vi nu uppdaterat konstruktionen för 
Highline Custom hörn. 

I den nya och förbättrade versionen har vi infört en fördjupning i armaturen som 
säkerställer en korrekt positionering av Custom-plattan. Detta gör det enklare att 
montera klinkern på golvet och klinkern på basplattan i samma nivå. Önskat material, 
vanligtvis samma som klinkern, kan limmas på Custom-plattan och det medföljande 
limmet ger optimal vidhäftning mellan plattan och klinkern. 

Armaturen är också utformad för att passa kakel och klinker på vägg med tjocklek 
6-20 mm. Det medföljer även  distanser för att enkelt få rätt avstånd mellan vägg och 
Custom-plattan. En enkel lösning för ett nästan osynligt golvavlopp. 

N Y CUSTOM HÖRN AV LOPP S A RM AT UR
LIK A E XKLUSIV T -  ENKL A RE INSTA LL ATION

Produkt Beskrivning Längd (L) Längd modell RSK-NR Artikelnr. EAN

Custom Hörn 
– armatur och 
basplatta

Avloppsarmatur med två väggflänsar och en golvfläns. 
Inkl. basplatta, på vilken klinkern kan limmas. 
Basplattan med klinkern placeras i den nedre delen  
av avloppsarmaturen, vilket gör det enkelt att 
säkerställa att höjden på klinkern på golvet och  
plattan är densamma.

L1: 392 / L2: 279 mm 200 711 53 53 2951.0200 155035950

Custom Hörn - Armatur inklusive basplatta för klinker

OBS! Paketet behöver kompletteras med utloppshus för hörn, eventuell fixtur för träbjälklag samt hårsil.

A-A ( 1 : 4 ) A-A ( 1 : 4 )
Föregående version Ny version

Paketet innehåller:

1  Custom hörn avloppsarmatur

2  Custom hörn basplatta (Custom-platta)

3  6 st distanser 6 mm

4  Lim

Fördjupningen i armaturen säkerställer korrekt positionering 

av Custom-plattan.

Höjdjustering genom att anpassa mängden utfyllnadsmassa.
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