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Fixt

De robuuste douchegoot

Fixt

De robuuste douchegoot
De Easy Drain Fixt is volledig vervaardigd uit hoog

Kortom: Easy Drain Fixt is vriend van installateur en par-

waardig rvs. Deze robuuste douchegoot uit de Easy Drain

ticulier. Een graag geziene douchegoot voor nagenoeg

familie is veelal de lieveling van de installateur. Doordat

iedere badkamer.

tevens het sifonhuis uit rvs is gemaakt, voelt deze drain
als gegoten en past hij in nagenoeg iedere vloer.
Easy Drain Fixt is leverbaar met een waterslot van 30 en
van 50 mm. Dit maakt het model zowel voor nieuwbouw
als ook voor renovatie toepasbaar.
Mocht men gebruik maken van onze installatieset Easy2Fix of Easy2Seal (RAPID) kunt u zelfs 100% waterdichtheid garanderen voor de eindgebruiker.
Tevens kan men gebruik maken van EasySilicon of
EasyCompound. EasySilicon heeft een zeer fraaie rvs
kleur en biedt een zekere afdichting met silicone kit. De
2 componenten afdichtingset EasyCompound biedt nog
meer zekerheid en hierop geeft Easy Drain zelfs 3 jaar
garantie op de waterdichtheid.
Fixt
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Fixt 30

Fixt 50

Complete set incl. rooster

Complete set incl. rooster

Excl. stelvoeten

Fixt 30

1253

Incl. stelvoeten

Fixt 50

Rooster: geborsteld

Complete set

Rooster: geborsteld

Artikelnummer

Complete set

Artikelnummer
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1000 mm

EDFT 1000 -30

1000 mm

EDFT 1000 -50

1100 mm

EDFT
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1200 mm

EDFT 1200- 30

1200 mm

EDFT 1200- 50

1100 -50
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CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM

INBOUWMOGELIJKHEDEN

Ø50
130

CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM

28 l/min

38 l/min

34 l/min

49 l/min

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.
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Fixt

WATERSLOT 50 MM

Fixt

WATERSLOT 30 MM

Montage accessoires en toebehoren. Meer opties zie hoofdstuk Accessoires.

Easy2Fix

EasySilicon

EasyCompound

Bezandingsset

EasyClean Set

Easy2Fix

EasySilicon

EasyCompound

Easy2Seal 1K

Easy2Seal 2K RAPID

Artikelnummer: E2F-FT-14

Artikelnummer: EDSIL 1

Artikelnummer: ED2C

Artikelnummer: EDB-03

Artikelnummer: ED-SC

Artikelnummer: E2F-FT-14

Artikelnummer: EDSIL 1

Artikelnummer: ED2C

Artikelnummer: E2S

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

rvs
kleur

rvs
kleur
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Toepasbaar op
complete collectie

Toepasbaar op
complete collectie

Omschrijving

Montage/toebehoren

Artikelnummer

Easy2Seal 1K
Easy2Seal

E2S

Montage/toebehoren

Artikelnummer

Omschrijving

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1m2
douchevloer en afdichting om de Easy Drain.
Bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.

Accessoires

Accessoires
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Geluiddempende mat
Geluiddempende
mat

ED-SCHALL

Afmeting:1250x300x5 mm
Indien geïnstalleerd volgens P-BA 74/2011, geschikt voor Easy Drain. Het
geluidisolerende materiaal voldoet aan de toenemende vraag voor
geluidsisolatie volgens DIN 4109e.

Easy2Seal 2K RAPID

Easy2Seal 2K is een twee-componenten, zeer flexibele en snel hardende
afdichtingspasta voor een langdurige betrouwbare afdichting.

Easy2Seal 2K

E2S-2K-K

Easy2Seal 2K

E2S-2K-G

•D
 oor de twee-componenten formule bindt de Easy2Seal 2K RAPID ook
bij lage temperaturen snel;
• Nagenoeg krimpvrij;
• Hardt zonder te krimpen of te scheuren. Vorst- en slijtagevast;
• Easy2Seal 2K RAPID kan eenvoudig worden aangebracht;
• Verwerkingtijd ca. 45 minuten;
• Na ca. 90 min. verder bewerkbaar – perfect voor renovatiewerkzaamheden;
• Uitharden bij hermetische afsluiting/belangrijk bij overlappen van
afdichtingstape;
• Kan als composietafdichting direct nat-in-nat worden verwerkt;
• Tijdsbesparing door snelle procedure;

Afdichtingsdoek

E2F-DBA

Afdichtingsdoek t.b.v. douchevloer
T.b.v. douchevloer ca 1m2 (1400 x 1000 mm).

Waterstop waterdichtsysteem
Met het Easy Drain Waterstop waterdichtsysteem kan de gehele badkamer
gegarandeerd waterdicht worden gemaakt. Het afdichtsysteem kan worden
gebruikt in combinatie met het Easy Drain WPS-systeem. Met de combinatie
Easy Drain WPS en het Waterstop waterdichtsysteem ontvangt u een gegarandeerde waterdichtheidsgarantie van maar liefst 10 jaar.

Verbruik: E2S-2K-K set bestaande uit: 1,5 kg voor ca. 1 m2
Verbruik: E2S-2K-G set bestaande uit: 4,0 kg voor ca. 3 m2

Het gehele Waterstop afdichtsysteem van Easy Drain is hiermee ETAG 022 ge
certificeerd – dé Europese norm voor waterdicht opleveren van natte ruimten.

EasySilicon

rvs
kleur
EasySilicon

EDSIL 1

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken silicone kit.
De unieke rvs-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel.
Enkele unieke voordelen zijn:
• 100% zuurvrij
• Unieke rvs-kleur;
• Hoogwaardige kwaliteit;
• Eenvoudig verwerkbaar;
Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje cleaner (ontvetter),
kwastje en 2 afmesspatels.

Afdichtsysteem voor natte ruimtes tot 5 m2
Inhoud set: 6st. Binnenhoeken, 2 St. Buitenhoeken, 5 m2 afdichtingsdoek
Waterstop set 5 m

2

WS-SET-1

100 cm breed, 30 m1 afdichtbaan (kimband) 12,5 cm breed, Easy2Seal
2K RAPID.
Afdichtsysteem voor natte ruimtes tot 10m2

Waterstop set 10 m

2

WS-SET-2

Inhoud set: 6st. Binnenhoeken, 2 St. Buitenhoeken, 10 m2 afdichtingsdoek
100 cm breed, 30 m1 afdichtbaan (kimband) 12,5 cm breed, Easy2Seal
2K RAPID.

EasyCompound

EasyCompound

ED2C

Twee-componenten afdichtingset voor het onder garantie afdichten
van de naden tussen tegel en Easy Drain.
Geschikt voor alle tegelsoorten.
Enkele unieke voordelen zijn:
• 3 jaar waterdichtheid garantie;
• schimmels krijgen geen kans;
• na 2 uur belastbaar;
• verwerkbaar met eenvoudige kitspuit.
Set bestaat uit: EasyCompound koker, 2 mengnozzles, potje cleaner
(ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

Easy Clean Set (rvs)

EasyClean Set

ED-SC

Easy CLEAN SET is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen
van uw rvs Easy Drain. De Easy CLEAN SET verwijdert oppervlakkige
vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen
en brengt de glans terug. Easy CLEAN SET bestaat uit: 250 ml Easy
Cleaner, 250 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek. Gebruik alleen
voor rvs delen van uw Easy Drain.

Waterstop Binnenhoeken / buitenhoeken
Binnenhoeken

WS-I

Waterstop binnenhoeken,

set 2 stuks.

Buitenhoeken

WS-A

Waterstop buitenhoeken,

set 2 stuks.

Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed
Afdichtingsbaan 5 m1

WS-1x5

5 m1 Waterstop Afdichtingsbaan

100 cm breed

Afdichtingsbaan 10 m1

WS-1x10

10 m1 Waterstop Afdichtingsbaan

100 cm breed

Afdichtingsbaan 30 m1

WS-1x30

30 m1 Waterstop Afdichtingsbaan

100 cm breed

Afdichtingsbaan 30 m1

WS-12,5x30

Waterstop Afdichtingsbaan (kimband)12,5 cm breed
30 m1 Waterstop Afdichtingsbaan (kimband) 12,5 cm breed

Accessoires

Accessoires
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Verbindingsclip

Eindschot

Artikelnummer

EDFT CLIP

EDFT ES

Verbindingsclip

Voor het koppelen van meerdere Easy Drains in de lengte.

Eindschot

Voor het verkleinen van een Easy Drain in noodgevallen.

Muurclip
Muurclip

EDFT MC

Voor het verankeren van een Easy Drain aan de wand.

Bezandingsset

Bezandingsset

EDB-03

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan
de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken
met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage. Bezandingsset tbv de gehele Fixt serie 50 t/m 120 cm.

Easy2Fix

Waterdichte montageset voor een waterdichte afdichting.
Set bestaat uit: afdichtingsdoek voorzien van EPDM manchet en
900 gr. afdichtingsmassa.
Easy2Fix

E2F-FT-14

E2F-FT-14: afdichtingsdoek 1400 x 330 mm

Kies jouw stijl.
Bekijk alle modellen online.
Kies de perfecte drain die aansluit op je wensen en eisen.
Onze ruime collectie garandeert je van het juiste model.
Pak snel je tablet en navigeer naar easydrain.nl.

Vragen? Bel jouw
accountmanager of mail

Voor België en Luxemburg neem
contact op met Aquaware

info@rmsanitair.nl

+32 (0)15 690 190

Zoek jouw accountmanager op

rmsanitair.nl/accountmanagers

© ESS
De informatie in deze catalogus is met de grootst mogelijke zorg gecreëerd.
In verband met de voortdurende verdere ontwikkeling van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten,
behoudt ESS zich het recht voor om specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker of de consument om te
bepalen of de geselecteerde ESS product(en) voor het beoogde gebruik geschikt is en in overeenstemming is met de bouwnormen.
Voor aanbevelingen en inbouwvoorstellen aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid, omdat de installatie en het gebruik van producten
niet onder het toezicht van ESS plaatsvinden.
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tel.: +31 (0)570 610 071

fax: +31 (0)570 610 778

e-mail: info@rmsanitair.nl

© RM sanitair B.V.
Leveringsvoorwaarden kunt u opvragen op info@rmsanitair.nl
Verkoopprijzen zijn beschikbaar via de sanitair groothandel
rmsanitair.nl

ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTRATED TRADEMARKS MADE BY ESS

easydrain.nl

Maatschetsen zijn indicatief. Druk- en zetfouten, technische wijzigingen voorbehouden. © NL-1/EDNLCAT-0720
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7420 AC Deventer
The Netherlands

tel.: +31(0) 570 610071

fax: +31(0) 570 610778

Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV
Nijverheidsstraat 60

7575 BK Oldenzaal

The Netherlands
e-mail: info@rmsanitair.nl

rmsanitair.nl
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