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Download de officiële Easy Drain app
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Google Play

easydrain.nl

Architectenbox bestellen?
Laat het ons weten!

Stijlvolle badkameroplossingen

Limited edition

Wij hechten waarde aan excellente producten, met onbegrensde aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid.
Als uitvinder van het barrière-vrij douchen bieden wij het grootste assortiment elegante douchegoten. Onze
Easy Drain serie biedt de uitgelezen mogelijkheid om een badkamer volledig naar eigen wens te ontwerpen.
Met Easy Drain bieden we een oplossing voor iedere badkamer.

Easy Drain is toepasbaar bij vrijwel iedere vloeropbouw
Tegelvloeren
Easy Drain biedt vele modellen die eenvoudig geplaatst kunnen
worden in de tegelvloer. Voor elke type badkamer en voor elke
installatie situatie hebben wij douchegoten beschikbaar, of het nu
gaat om nieuwbouw of renovatie.

Gietvloeren Compact TAF Low
De Compact TAF Low met verlaagd TAF frame is speciaal
ontwikkeld voor de toepassing bij dunne vloeren van 3–13 mm.
Onder andere: glasmozaïek, grootformaat tegels vanaf 3 mm
en gietvloeren.

Vinyl vloeren Vinyl drain; Gegarandeerd waterdicht
Easy Drain Vinyl is speciaal ontwikkeld voor gebruik in
combinatie met vinyl vloeren. Het vinyl kan eenvoudig worden
ingeklemd tussen het frame en de inbouwset. Hiermee is een
waterdichte installatie gegarandeerd.

Natuursteen vloeren Compact Modulo Stone

ZWARTE UITVOERING | REINIGBAAR SIFON | WPS TECHNIEK (VOORGEMONTEERD WATERDICHT DOEK)
TAF SYSTEEM (FRAME OP TEGELDIKTE VERSTELBAAR) | HOGE AFVOERCAPACITEIT

Speciaal voor verschillende soorten natuursteen. Het frame is
onzichtbaar bij dit model. Het rooster is geschikt voor alle
soorten natuursteen en dikte. Het resultaat is een compleet
onzichtbare afvoer. Perfect in harmonie met uw badkamer.
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Creëer een unieke
uitstraling
Gietvloer
Compact TAF Low
De kunststof gietvloer, ook wel polyurethaan
genoemd, is een vloertype die naadloos
wordt aangebracht en absoluut vloeistofdicht is. Gietvloeren kunnen in verschillende kleuren geleverd worden, het is
zelfs mogelijk om een print in de vloer te
verwerken.
Door het elastische materiaal voelt de vloer
heerlijk zacht aan. Daarnaast is de gietvloer zeer eenvoudig te onderhouden.

Compact TAF Low

M-Line

Stijlvol
M-Line

Natuursteen
Compact Modulo Stone

Nagenoeg onzichtbaar en stijlvolle
wandafvoer met gepatenteerd TAF en
WPS systeem. Het TAF systeem is speciaal
ontwikkeld om afvoer van eventueel lekwater mogelijk te maken. Met het fabrieksmatig voorgemonteerd afdichtingsdoek
(WPS-Techniek) wordt ook nog eens 10
jaar waterdichtheid gegarandeerd.

Een natuurstenen vloer geeft uw badkamer
een luxe uitstraling. Een schitterend natuurproduct dat in verschillende soorten en
maten verkrijgbaar is.

Dit type vloer is bovendien te combineren
met vloerverwarming. Wanneer de gietvloer laat doorlopen in de (barrièrevrije)
inloopdouche raden wij u aan om gebruik
te maken van een doucheafvoer die
speciaal hiervoor is ontwikkeld: Easy Drain
Compact TAF Low douchegoot.

Compact Modulo Stone

Er zijn verschillende soorten natuursteen
waaronder graniet, kwartsiet, leisteen,
travertin, kalksteen, marmer en hardsteen.
Voor de natuursteen toepassing heeft
Easy Drain de Compact Modulo Stone
ontwikkeld.

Innovatief en ondiep
“alles-in-één”
M-Line
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Sealing Solutions® SAM
Self-adhesive sealing membrane

SAM system

Self-Adhesive sealing membrane
SAM is een revolutionair waterdicht
systeem voor de complete badkamer.
SAM wordt gekenmerkt door de snelle
verwerking en 100% waterdichtheids
garantie.
Dit zelfklevende product kan direct op de
muur en vloer verwerkt worden, zonder
het gebruik van andere afdichtmiddelen
dankzij een zeer speciale en doordachte
technologie. Easy Drain SAM biedt u ook
nog eens 10 jaar garantie en voldoet
aan de hoogste eisen op het gebied van
waterdichtheid.

100% waterdichtheid
Het Easy Drain SAM System heeft een
toplaag voorzien van een antibacteriële
coating en biedt daardoor een ideale
basis voor elke soort tegellijm. Onze
ervaring leert dat de meeste lekkages
ontstaan door foutieve installaties van
afdichtingsdoeken en afvoersystemen.
Het SAM System voorkomt enige vorm
van waterschade door een naadloze
verbinding tussen de verschillende
oppervlaktes en garandeert hierdoor
100% waterdichtheid.

ETAG - 022

ab(P)

Direct betegelbaar
Er zijn vele voordelen ten opzichte van
traditionele afdichtingstechnieken met
het SAM System. Het SAM System kan
op een breed scala aan oppervlaktes,
zoals hout, beton, bestaande tegels,
etc., toegepast worden. Na installatie is
de badkamer in 2 uur droog. De opper
vlaktes zijn meteen na installatie betegelbaar zodat er geen tijd verloren gaat.
Doordat het SAM System zelfklevend is
kunt u het meteen gebruiken en daardoor
kunt u stofvrij te werk gaan. Ook is het
afkitten na montage overbodig.

ANSI 18110

Het SAM System is als complete set te verkrijgen en daardoor
bent u meteen voorzien van alle benodigdheden en accessoires.

Hoek tape

2h
time saving

Muur sleeve

Sealing membrane

Revolutionair
waterdicht systeem
voor de complete
badkamer

Toplaag anti-bacterieël
Binnenhoek tape
Hoek tape

Showerboard S-Line
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EN

S-Line

1253

Aqua Brilliant

Showerboard Aqua Brilliant
¡ Geïntegreerd afschot
¡ Lage inbouwdiepte
¡ Afwerking showerboard met
WPS waterdicht doek
¡ Hoge afvoercapaciteit: 39 l/min
¡ Inkortbaar aan alle zijdes, tot een lengte
van 80 cm

110 x 120 cm

SAM ready

EN

1253

SAM ready

Zero

EN

1253

Showerboard S-Line

Showerboard Basic Line

¡G
 eïntegreerd afschot
¡ Gehele waterdichte afwerking
van de natte ruimte
¡ Lage inbouwdiepte
¡ Afwerking showerboard met
WPS waterdicht doek
¡ Eenvoudige installatie en afdichting
van een Easy Drain® S-line
¡ Makkelijk op maat te maken

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Tegel

Compleet product
Uitklapbaar
TAF systeem
Geïntegreerd afschot
Board inkortbaar
Volledige afdichting
Rooster omkeerbaar (zero/tegel)

110 x 120 cm

120 x 200 cm
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“De meest ondiepe
ter wereld”

Dot

Compact

Compact

Multi

Compact serie
De Compact serie heeft een inbouwdiepte
vanaf 63 mm en is uitgevoerd met een
uitneembaar en eenvoudig reinigbaar
sifon met een zeer hoge afvoercapaciteit.
Hiermee is deze serie dé oplossing voor
renovatie.

Multi serie
De naam Multi zegt het eigenlijk al.
Easy Drain Multi is multifunctioneel met
nagenoeg onbeperkte mogelijkheden.
Het unieke gepatenteerde Multi sifonhuis
is inkortbaar op elke gewenste hoogte,
met een minimale inbouwdiepte van 79 mm.

Een ware
eyecatcher
dot & s uare
Square
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Xs

Xs serie
Het smalste douche-afvoer systeem met
het door ons gepatendeerde TAF-systeem.
Dat wil zeggen 100% waterdicht en
perfecte afwerking. De standaard meegeleverde sifon is reinigbaar, in hoogte
verstelbaar en beschikt over uitstekende
afvoerprestaties. Kortom, High Tech en
vooral supersmal.

Nano

Nano Wall
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M-Line

Bekijk de complete
collectie op easydrain.nl

S-Line

Aqua

Specials
M-Line en S-Line
Easy Drain S-Line en M-Line bieden
minimalisme in optima forma. Deze
unieke en stijlvolle modellen zijn de
smalste doucheafvoer met gepatenteerd
TAF systeem.
Aqua

Aqua

Aqua
Het overgrote deel van de serie Aqua is
uitgerust met de bekende techniek van
de Easy Drain Multi. Flexibel en betrouw
baar. De serie biedt een grote verscheidenheid sifon oplossingen aan. Draaibaar, inkortbaar en natuurlijk eenvoudig
te reinigen.

Het energie
besparend
WTW systeem
WTW systeem

WTW

Met het Easy Drain WTW systeem
wordt niet alleen geld bespaard door
verlaging van de stookkosten, maar
verbetert ook het energie-label van
de woning en draagt dus bij aan een
duurzame toekomst. Alle Easy Drain
modellen in de uitvoering Multi, zijn
toepasbaar op ons WTW systeem.

Aqua
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Aqua Compact
Slechts 60 mm inbouwdiepte!
Waterslot 35 mm

Aqua Compact 50
Slechts 73 mm inbouwdiepte!
Waterslot 50 mm
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Download de officiële Easy Drain app
Materiaallijst

iOS App Store

Verkooppunten

app.easydrain.nl

Barcode scanner

Google Play

Installatieadvies

Productkeuzehulp

Verkooppunten

Materiaallijst

Contact

Barcode scanner

WPS (Waterdicht doek)

Easy Clean Set

Accessoires

¡ 100% waterdichtheid

 peciaal ontwikkeld voor het onder
¡S
houden en reinigen van de Easy Drain
¡ Brengt de glans terug

¡
¡
¡
¡

¡ Eenvoudig te verwerken
¡ 10 jaar garantie
¡ Gebaseerd op ruim 10 jaar ervaring

Apple logo, IOS and Google Play are registrated trademarks.

Productkeuzehulp

D
 iverse montage- en productaccessoires
S
 iliconenkit met unieke RVS kleur
S
 neldrogende en flexibele afdichtingspasta’s
T wee-componenten afdichtingsset
Meer accessoires? easydrain.nl

Distributor: RM&CØ sanitair bv
Postbus 2103

7420 AC Deventer
The Netherlands

tel.: +31(0) 570 610071

fax: +31(0) 570 610778

Volg ons /easydrainnl

Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV
Nijverheidsstraat 60

7575 BK Oldenzaal

The Netherlands
e-mail: info@rmsanitair.nl

rmsanitair.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTRATED TRADEMARKS MADE BY ESS
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