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Opbouw vloer:
- tegelwerk

- tegellijm
- waterkerende laag, kimband met afdichtingscoating
- in het werk gestort beton, volgens opgave constructeur

- cement dekvloer onder afschot, totale dikte met in het werk gestorte beton 110mm dik
- Zwaluwstaartvloer
- houten vloer

kitrand

Joulia-inline DR-5P-630-R

afvoerleiding

afschot afschot 

1
1
0

1
7

stelmogelijkheid +40mm

Totale breedte douchedrain: 840mm

breedte afvoer drain: 730mm 

6868

overschuifschuifmanchet 50mm

DETAIL

Detail1
Joulia-inline_DR-5P-630-R_zwaluwstaartvloer

blz. 02



Opbouw vloer:
- tegelwerk

- tegellijm
- waterkerende laag, kimband met afdichtingscoating

- in het werk gestort beton, volgens opgave constructeur
- cement dekvloer onder afschot, totale dikte met in het werk gestorte beton 78mm dik
- Zwaluwstaartvloer

- houten vloer

kitrand

Joulia-inline DR-3P-630-R

afvoerleiding

afschot afschot 

68

stelmogelijkheid +40mm

Totale breedte douchedrain: 840mm

breedte afvoer drain: 730mm 

1
7

7
8

overschuifschuifmanchet 50mm

DETAIL

Detail2
Joulia-inline_DR-3P-630-R_zwaluwstaartvloer

blz. 03



Opbouw vloer:
- tegelwerk

- tegellijm
- waterkerende laag, kimband met afdichtingscoating
- cement dekvloer onder afschot 110 mm dik

- kanaalplaatvloer volgens opgave constructeur

kitrand

Joulia-inline DR-5P-630-R

afvoerleiding

afschot afschot 

1
1
0

1
7

stelmogelijkheid +40mm

Totale breedte douchedrain: 840mm

breedte afvoer drain: 730mm 

68

overschuifschuifmanchet 50mm

DETAIL

Detail3
Joulia-inline_DR-5P-630-R_kanaalplaatvloer

blz. 04



Opbouw vloer:
- tegelwerk

- tegellijm
- waterkerende laag, kimband met afdichtingscoating
- cement dekvloer onder afschot 78 mm dik
- kanaalplaatvloer volgens opgave constructeur

kitrand

Joulia-inline DR-3P-630-R

afvoerleiding

afschot afschot 

68

stelmogelijkheid +40mm

Totale breedte douchedrain: 840mm

breedte afvoer drain: 730mm 

1
7

7
8

overschuifschuifmanchet 50mm

DETAIL

Detail4
Joulia-inline_DR-3P-630-R_kanaalplaatvloer

blz. 05



Opbouw vloer:
- tegelwerk

- tegellijm
- waterkerende laag, kimband met afdichtingscoating

- cement dekvloer onder afschot 110 mm dik
- in het werk gestort beton druklaag volgens opgave constructeur
- breedplaat vloer volgens opgave constructeur

kitrand

Joulia-inline DR-5P-630-R

afvoerleiding

afschot afschot 

1
7

stelmogelijkheid +40mm

Totale breedte douchedrain: 840mm

breedte afvoer drain: 730mm 

68

overschuifschuifmanchet 50mm

DETAIL

Detail5
Joulia-inline_DR-5P-630-R_breedplaatvloer

blz. 06



Opbouw vloer:
- tegelwerk

- tegellijm
- waterkerende laag, kimband met afdichtingscoating
- cement dekvloer onder afschot 78 mm dik
- in het werk gestort beton druklaag volgens opgave constructeur

- breedplaat vloer volgens opgave constructeur

kitrand

Joulia-inline DR-3P-630-R

afvoerleiding

afschot afschot 

7
8

1
7

68

stelmogelijkheid +40mm

Totale breedte douchedrain: 840mm

breedte afvoer drain: 730mm 

overschuifschuifmanchet 50mm

DETAIL

Detail6
Joulia-inline_DR-3P-630-R_breedplaatvloer

blz. 07



Opbouw vloer:
- tegelwerk

- tegellijm
- waterkerende laag, kimband met afdichtingscoating
- cement dekvloer onder afschot, bepalen aan de hand van sparingsdiepte in leidingvloer

- leidingvloer volgens opgave constructeur

kitrand

Joulia-inline DR-5P-630-R

afvoerleiding

afschot afschot 

3
0

1
7

stelmogelijkheid +40mm

Totale breedte douchedrain: 840mm

breedte afvoer drain: 730mm 

68

overschuifschuifmanchet 50mm

DETAIL

Detail7
Joulia-inline_DR-5P-630-R_leidingvloer

blz. 08



Opbouw vloer:
- tegelwerk

- tegellijm
- waterkerende laag, kimband met afdichtingscoating
- cement dekvloer onder afschot, bepalen aan de hand van sparingsdiepte in leidingvloer

- leidingvloer volgens opgave constructeur

kitrand

Joulia-inline DR-3P-630-R

afvoerleiding

afschot afschot 

68

stelmogelijkheid +40mm

Totale breedte douchedrain: 840mm

breedte afvoer drain: 730mm 

1
7

5
3

overschuifschuifmanchet 50mm

DETAIL

Detail8
Joulia-inline_DR-3P-630-R_leidingvloer

blz. 09



Opbouw vloer:
- tegelwerk

- tegellijm
- waterkerende laag, kimband met afdichtingscoating
- cement dekvloer onder afschot 110 mm dik

- PS-combinatievloer met betonlaag volgens opgave constructeur

kitrand

Joulia-inline DR-5P-630-R

afvoerleiding

afschot afschot 

1
1
0

1
7

stelmogelijkheid +40mm

Totale breedte douchedrain: 840mm

breedte afvoer drain: 730mm 

68

overschuifschuifmanchet 50mm

DETAIL

Detail9
Joulia-inline_DR-5P-630-R_ps-combinatievloer

blz. 10



Opbouw vloer:
- tegelwerk

- tegellijm
- waterkerende laag, kimband met afdichtingscoating
- cement dekvloer onder afschot 78 mm dik

- PS-combinatievloer met betonlaag, volgens opgave constructeur

kitrand

Joulia-inline DR-3P-630-R

afvoerleiding

afschot afschot 

68

stelmogelijkheid +40mm

Totale breedte douchedrain: 840mm

breedte afvoer drain: 730mm 

1
7

7
8

overschuifschuifmanchet 50mm

DETAIL

Detail10
Joulia-inline_DR-3P-630-R_ps-combinatievloer

blz. 11



kitrand

Joulia-twinline J6 10P-830
afschot afschot

1
1
0

1
7

afvoerleiding

stelmogelijkheid +40mm

117

overschuifschuifmanchet 50mm

Opbouw vloer:

- tegelwerk

- tegellijm

- waterkerende laag, kimband met afdichtingscoating

- in het werk gestort beton, volgens opgave constructeur

- cement dekvloer onder afschot, totale dikte met in het werk gestorte beton 110mm dik

- Zwaluwstaartvloer

- houten vloer

Totale breedte douchedrain: 1014mm

breedte afvoer drain: 914mm 

DETAIL

Detail11
Joulia-twinline_zwaluwstaartvloer

blz. 12



Opbouw vloer:
- tegelwerk

- tegellijm
- waterkerende laag, kimband met afdichtingscoating
- cement dekvloer onder afschot 110 mm dik
- kanaalplaatvloer volgens opgave constructeur

kitrand

Joulia-twinline J6 10P-830
afschot afschot

Totale breedte douchedrain: 1014mm
breedte afvoer drain: 914mm 

1
1
0

1
7

afvoerleiding

stelmogelijkheid +40mm

117

overschuifschuifmanchet 50mm

DETAIL

Detail12
Joulia-twinline_kanaalplaatvloer

blz. 13



Opbouw vloer:
- tegelwerk

- tegellijm
- waterkerende laag, kimband met afdichtingscoating
- cement dekvloer onder afschot 110 mm dik
- in het werk gestort beton druklaag volgens opgave constructeur

- breedplaat vloer volgens opgave constructeur

kitrand

Joulia-twinline J6 10P-830
afschot afschot

Totale breedte douchedrain: 1014mm
breedte afvoer drain: 914mm 

1
1
0

1
7

afvoerleiding

stelmogelijkheid +40mm

117

overschuifschuifmanchet 50mm

DETAIL

Detail13
Joulia-twinline_breedplaatvloer

blz. 14



Opbouw vloer:
- tegelwerk

- tegellijm
- waterkerende laag, kimband met afdichtingscoating
- cement dekvloer onder afschot, bepalen aan de hand van sparingsdiepte in leidingvloer
- leidingvloer volgens opgave constructeur

kitrand

Joulia-twinline J6 10P-830
afschot afschot

Totale breedte douchedrain: 1014mm
breedte afvoer drain: 914mm 

3
1
4

afvoerleiding

stelmogelijkheid +40mm

overschuifschuifmanchet 50mm

DETAIL

Detail14
Joulia-twinline_leidingvloer

blz. 15



Opbouw vloer:
- tegelwerk

- tegellijm
- waterkerende laag, kimband met afdichtingscoating
- cement dekvloer onder afschot 110 mm dik
- PS-combinatievloer met betonlaag volgens opgave constructeur

kitrand

Joulia-twinline J6 10P-830
afschot afschot

Totale breedte douchedrain: 1014mm
breedte afvoer drain: 914mm 

1
1
0

1
7

afvoerleiding

stelmogelijkheid +40mm

117

overschuifschuifmanchet 50mm

DETAIL

Detail15
Joulia-twinline_ps-combinatievloer

blz. 16
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