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Group Nivelles, kortweg GNi, is sinds 1994 een gevestigde waarde op de sanitaire 
markt. Oorspronkelijk was het importeren en verkopen van badkamermeubelen 
onze hoofdactiviteit. 

Ondertussen is GNi uitgegroeid tot producent en distributeur van de meest 
hoogwaardige badkamermeubelen, stenen en Solid Surface douches, wastafels 
en afvoersystemen. Vandaag heeft GNi drie verschillende merken in haar porte-
feuille: Assenti, I-DRAIN® en Dzignstone. 

I-DRAIN® is één van de meest toonaangevende merken op vlak van flow tech-
nology. Het brengt slimme en duurzame afvoeroplossingen op de markt voor 
de moderne badkamer. We zijn dan ook opgetogen om u onze nieuwe I-DRAIN® 
producten voor te stellen. 

“Als toonaangevend fabrikant in de lineaire afvoer- 
industrie is het onze grootste drijfveer om innovatieve 
doucheoplossingen te blijven creëren. “ 

Vanaf vandaag zal de I-DRAIN® nooit meer hetzelfde zijn. Geniet van een grotere 
afvoercapaciteit, minder onderhoud, nog eenvoudigere installatie.



3

LAAT U INSPIREREN

De I-DRAIN® producten zijn geschikt voor tegels in 
alle formaten en het val/afschot dient slechts in één 
richting gelegd te worden. Dankzij de uitneembare 
sifon met haarvangrooster reinigt u uw drain in een 
handomdraai. 

De I-DRAIN® is een hoogtechnologisch en onder-
houdsvriendelijk douchejuweel dat voor en door 
vakmensen ontworpen is.

I-DRAIN® is hét technisch designelement voor de 
échte inloopdouche.

I-DRAIN® biedt u ingenieuze en innovatieve douche-
drains die de waterafvoer van uw doucheruimte op 
een vakkundige en elegante wijze regelen.

Met een inbouwhoogte vanaf  54 mm voor haar 
Linear Drains realiseert I-DRAIN® de laagst mogelijke 
inbouwhoogte. Deze hoogte is geschikt voor  zowel 
renovaties als nieuwbouw.

Het rooster van de I-DRAIN® past zich op een slimme 
manier aan de tegelhoogte aan en is uitgerust met 
een tegelkader dat een perfecte en veilige plaatsing 
van uw tegels verzekert. 

54 mm*



WAT MAAKT ONS UNIEK
WAAR TECHNIEK EN DESIGN ELKAAR ONTMOETEN

ZORGELOOS GEBRUIK VAN UW DREMPELLOZE DOUCHE DANKZIJ DDS 
In geval van slijtage aan de voegen, is het mogelijk dat het water - door de voegen heen - op het waterdichtingsdoek onder de tegels terecht komt.  
Het ‘Double Drain System’ van I-DRAIN® is zo ontworpen dat ook dit water terug in de drain belandt en niet onder de tegelvloer aanwezig blijft.

EENVOUDIGE INSTALLATIE VAN ELKE TEGEL OF AFWERKINGSVLOER NAAR KEUZE
Het installatievoordeel van I-DRAIN® is dat het verval/afschot slechts in één richting aangelegd moet worden. De tegels kunnen eenvoudig en snel worden  
geplaatst. Het verstelbaar rooster is bovendien aanpasbaar aan de tegeldikte. Met behulp van de verhogingsblokjes stemt u de hoogte van het rooster af op de 
dikte van de tegel, deze kan variëren tussen 3 mm en 30 mm. Bij de installatie hoeft u nog niet te weten hoe dik uw tegel zal zijn want het rooster kan nadien nog 
afgesteld worden. Het tegelkader zorgt voor een nauwkeurige, veilige en esthetische afwerking met de gekozen tegels.

GEGARANDEERD WATERDICHT 
I-DRAIN® kiest voor hoogwaardige en duurzame materialen van de allerhoogste kwaliteit. De I-DRAIN® is in één stuk diepgetrokken uit RVS 316. Dit resulteert in 
een drain zonder lasnaden waardoor de kans op (splijt)corrosie niet bestaat. Door de afgeronde hoeken is het geheel eenvoudig te reinigen.

GEEN BEPERKING IN LENGTE DOOR ONEINDIG COMBINEERBARE GOTEN
I-DRAIN® kan besteld worden in 7 standaardmaten die met elkaar verbonden kunnen worden door een koppelstuk dat beschikbaar is in 2 verschillende vormen. 
Het 90° koppelstuk maakt werken met hoeken mogelijk. Met behulp van het rechte koppelstuk kunt u oneindig in de lengte werken.
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SLIMME QUICK-CLEAN FUNCTIE   
Onze nieuwe I-DRAIN® PRO sifon is vervaardigd uit PP (polypropyleen). Dit materiaal  
is vuilafstotend en bacteriewerend. De sifon is direct toegankelijk onder het sier- 
rooster en kan eenvoudig geopend worden. Haren en vuiltjes komen automatisch mee  
wanneer het deksel wordt gelift. U kunt makkelijk de binnenkant van de sifon reinigen 
en behoudt steeds toegang tot uw leidingen.
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Uw dag beginnen met een gevoel van vrijheid en welbe-
hagen. Dit kan met een heerlijke douche in een barrière-
vrije ruimte, één met uw omgeving, in harmonie met het 
water en de vloer waarop u staat. De meest innovatieve 
afvoeroplossing bevindt zich vandaag onder het tegel- 
oppervlak. 

Met de I-DRAIN® afvoergoten creëert u een drempello-
ze douche als verlengstuk van uw badkamervloer. Een 
designoplossing, zeer geschikt voor renovatie en nieuw-
bouw, eenvoudig te installeren met een gegarandeerde 
waterdichtheid en gemakkelijk in onderhoud.

Het enige wat rest is een zorgeloos gevoel van rust en 
voldoening.

NIEUWIGHEDEN
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I-DRAIN® ONE
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De I-DRAIN® PRO is een geüpgradede versie van onze I-DRAIN® ONE, met enkele cruciale verbeteringen:

• Verhoogd installatiegemak
• Gestroomlijnde vorm van de sifon > groter afvoerdebiet* + vuilafzetting tot het minimum beperkt
• Ondanks verhoogde capaciteit toch nog steeds de laagste inbouwhoogte
• Rechtstreekse toegang tot de afvoerbuis > vereenvoudigd onderhoud 
• Verbetering van de siliconen dichtingen > veel minder onderhevig aan wrijving
• Haarvangrooster meteen toegankelijk bij liften van het sifondeksel

* 27,5 l/min. ipv 26,4 l/min. (54 mm sifon) en 33,5 l/min. ipv 31,8 l/min. (72 mm sifon)

Verbeterde I-DRAIN® PRO sifon

TECHNISCHE INNOVATIES
NIEUWIGHEDEN 2017-2018



9

De op RVS voorgelijmde flens van 50 mm is ont- 
worpen om een doek-op-doek verlijmingstechniek  
op toe te passen. Extra waterdichtingsdoek is op-
tioneel bij te bestellen en te gebruiken. 

Ons paradepaardje; de lineaire drain met verbeter-
de PRO sifon én voorgelijmd waterdichtingsdoek 
van 330 mm. Grote broer van onze klassieker, de 
I-DRAIN® ONE LINEAR.

Epoxy, PU, Mortex, Tadelakt, ... I-DRAIN® heeft nu 
dé oplossing voor een feilloze, snelle en duurzame 
installatie van de inloopdouche in combinatie met 
vloeibare vloerafwerking. 

We made it better. Again.

I-DRAIN® PRO SMARTI-DRAIN® PRO LINEAR I-DRAIN® ONE LIQUID



I-DRAIN® PRO SMART 
PLANO MAT ROOSTER
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® 

DE MEEST GESOFISTICEERDE SIFON TER WERELD

De voorbije jaren was iedereen gepassioneerd door 
onze klassieker, de I-DRAIN® ONE. Het was de meest 
gesofisticeerde sifon ter wereld. Tot nu.

Vandaag stellen we in de I-DRAIN® PRO voor, speciaal 
ontworpen voor professionele plaatsers. Het is een 
totaaloplossing voor iedere douche. Niet enkel de 
sifon maar het totaalpakket kreeg een upgrade.

I-DRAIN® PRO bestaat in 2 versies: de PRO LINEAR 
(met voorgelijmd waterdichtingsdoek van 330 mm), 
en de PRO SMART (met slimme boord van 50 mm 
waar makkelijk nog extra waterdichtingsdoek op 
kan bevestigd worden tijdens de installatie). Beide 
zijn vervaardigd uit RVS. De PRO LINEAR (hoogtes 
54 en 72 mm) bestaat in 7 lengtes (60 tem 120 cm) 
en de PRO SMART (hoogte 54 mm) in 3 lengtes (70, 
80 of 90 cm). Zo is er altijd een I-DRAIN® PRO die 
perfect past bij uw project.

De nieuwe I-DRAIN® PRO is hét designelement in uw 
badkamer, met een optimaal onderhoudsgemak. 
Bovendien voldoet hij aan de strengste norm EN 
1253.

I-DRAIN® PRO LINEAR

I-DRAIN® PRO SMART



I-DRAIN® ONE LINEAR+ 

TILE BASE ROOSTER
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Onze klassieker. I-DRAIN® ONE biedt u ingenieuze en innovatieve douchegoten die de waterafvoer van uw 
doucheruimte op een vakkundige en elegante wijze regelen.

I-DRAIN® ONE douchedrains zijn door hun beperkte inbouwhoogte geschikt voor zowel nieuwbouw als 
renovatie. Ons basismodel is vervaardigd uit RVS, en is verkrijgbaar in 3 varianten: de ONE LINEAR en ONE 
LINEAR+ hebben een voorgelijmd waterdichtingsdoek van respectievelijk 330 mm en 2 meter. Beide zijn 
verkrijgbaar in twee hoogtes, nl. 54 en 72 mm. De ONE CHAPE daarentegen heeft een gezand oppervlak, 
voor een ideale hechting in de chape. Kies voor 1 of 2 sifons, afhankelijk van de gewenste hoeveelheid 
water die u wil afvoeren.

Naast het basismodel in RVS brachten wij ook een budgetvriendelijke ABS LINEAR uit, enkel verkrijgbaar 
met 1 sifon en voorgelijmd waterdichtingsdoek van 330 mm, hoogte 54 mm.

Welk model u ook kiest, met I-DRAIN® ONE bent u altijd zeker van 100% waterdichtheid. Alle sifons zijn 
uitneembaar en demonteerbaar, wat ze extreem onderhoudsvriendelijk maakt. U heeft bovendien de 
keuze uit 7 roosterdesigns, zo past uw inloopdouche altijd perfect in uw badkamer.

I-DRAIN® ONE LINEAR
I-DRAIN® ONE LINEAR+

I-DRAIN® ONE CHAPE

DREMPELLOOS DOUCHEN ZONDER ZORGEN
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I-DRAIN® PRO LINEAR I-DRAIN® ONE LINEAR

I-DRAIN® PRO SMART    

I-DRAIN® ONE LIQUID
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I-DRAIN® ONE CHAPE (MUURMODEL)

I-DRAIN® ONE LINEAR 

I-DRAIN® ONE LINEAR+
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I-DRAIN® ONE LIQUID    
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Epoxy, PU, Mortex, Tadelakt, ... I-DRAIN® LIQUID 
biedt u de oplossing voor een feilloze, snelle en 
duurzame installatie van uw inloopdouche met 
vloeibare vloerafwerking. Verkrijgbaar in 3 maten: 
70, 80 en 90 cm. Inbouwhoogte is 72 mm.

Deze drain is gegoten uit een sterk en duurzaam 
Solid Surface. Liquide vloeren hechten zich perfect 
waterdicht aan dit unieke materiaal. De groeven en 
de flenzen van 50 mm zorgen voor een extra sterke 
hechting. De gietrand is makkelijk opschuurbaar en 
de goot is af te werken met hetzelfde materiaal als 
de rest van uw vloer, wat u een perfecte overgang 
van gietvloer naar goot garandeert.

DE IDEALE OPLOSSING IN COMBINATIE MET
LIQUIDE VLOERAFWERKING

®
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TILE BASIC PLANO/TILE

STAR TILE/PLANO

20
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De I-DRAIN® SQUARE is een 15x15 cm groot - of 
eerder klein - afvoerputje dat uiterst geschikt is voor 
de waterafvoer van  uw drempelloze inloopdouche 
en andere huishoudelijke of professionele 
toepassingen (keuken, berging, garage, ...).

In tegenstelling tot een traditioneel afvoerputje, 
is de I-DRAIN® SQUARE volledig gemaakt uit 
diepgetrokken RVS, waardoor het geen lasnaden 
heeft en dus ook niet kan lekken. Roosters bestaan 
in RVS en in betegelbare versie.

U heeft de keuze tussen 3 versies: de SQUARE BASIC 
(ongezand), de SQUARE CHAPE (gezand voor een 
optimale hechting aan de chape), en de SQUARE 
LINEAR (met voorgelijmd waterdichtingsdoek en 
I-Buddy voor extra eenvoudige installatie).

Tile Basic: betegelbaar zonder tegelrand

Plano/Tile: omkeerbaar, één zijde in 
Plano RVS en één zijde betegelbaar

Star: geborsteld RVS in stermotief

Roosterdesigns

KLEIN, ELEGANT EN BETEGELBAAR

®



I-DRAIN® PRO / PLANO MAT ROOSTER      
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Iets wat u elke dag ziet, moet er goed uitzien! 
Daarom hebben we roosters die bij elke smaak 
en omgeving passen - uiteraard allemaal in onze 
hoogwaardige I-DRAIN® kwaliteit.

De PLANO MAT en PLANO POLISHED roosters zijn 
koppelbaar. Het 90° koppelstuk maakt werken met 
hoeken mogelijk, en met het rechte koppelstuk 
kunt u oneindig in de lengte uitbreiden.

Voor hotelprojecten zijn gepersonaliseerde roosters 
verkrijgbaar (op aanvraag).

* enkel combineerbaar met I-DRAIN® ONE

KIES UIT 9 ROOSTERDESIGNS

PLANO MAT 304

TILE BASE*

PLANO POLISHED

TILE 304

LEVEL-3*

PLANO MAT 316*

PLANO TILE/SOLID*

TILE 316*

SWAROVSKI
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I-DRAIN® PRO / PLANO MAT ROOSTERI-DRAIN® ONE / TILE BASE ROOSTER
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I-DRAIN® PRO / PLANO MAT ROOSTER I-DRAIN® SQUARE / TILE BASIC ROOSTER I-DRAIN® ONE / TILE ROOSTER

I-DRAIN® PRO / SWAROVSKI ROOSTER
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THE ADDRESS SKY VIEW / BURJ KHALIFA AREA - DUBAI

I-DRAIN® WERELDWIJD
INTERNATIONALE REFERENTIES
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YES MARINA HOTEL / ABU DHABI FERRARI WORLD / ABU DHABI



Head Office > I-DRAIN® BELGIUM

Ambachtsweg 14,  B-3890 Gingelom

T +32 (0) 11 68 96 68 / F +32 (0) 11 68 50 86

www.i-drain.com / sales@groupnivelles.com


