
R
os

tfr
i i

nr
ed

ni
ng

Applikationer i offentliga lokaler och verksamheter
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DIN EXPERT PÅ 
ROSTFRITT STÅL

MADE IN SMÅLAND 

Vi på Purus är stolta över att all tillverkning av vår rostfria 
inredning sker i Sverige. Tillverkningen sker i vår egen 
fabrik i Smålandsstenar av kunniga yrkesarbetare – från 
rådgivning och beredning till produktion och efterservice. 

Genom lokal tillverkning och lång erfarenhet kan vi erbjuda 
konkurrenskraftiga priser och ett brett produktsortiment av 
hög svensk kvalitet. 

Vårt rostfria inredningssortiment omfattar – utöver vår 
största produktgrupp som är diskbänkar med tillbehör –  
stativ- och konsolbänkar, stativskåp och stativhurtsar, 
bänkskåp och bänkhurtsar gipsavskiljare och sandfång, 
väggskåp, vägghyllor och annan inredning, som rostfria 
tvättrännor och santitet.

I fabriken tillverkas även rostfria golvrännor och golvbrunnar 
för krävande miljöer. Allt i rostfritt stål av högsta kvalitet 
med funktionell design.

KUNDANPASSAD INREDNING 

Huvuddelen av den rostfria inredning som produceras hos 
oss är kundanpassad efter varje applikations unika behov. 
Resultatet blir en hygienisk, ändamålsenlig och lättstädad 
inredningsmiljö, med ytor som håller riktigt länge och är 
tillverkade i ett återvinningsbart material.

VILKEN KRAVSPEC HAR DITT NÄSTA PROJEKT? 

Kontakta oss för lösningsförslag, offert och leveranstid!



FÖRDELAR MED ATT  
VÄLJA PURUS
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TRYGGT

LÄTTSKÖTT

FUNKTIONELLT

PURUS – LEDANDE  
I NORDEN 

Familjeägda Purus har verkat i mer än 75 år  
i nuvarande bolag. Våra inredningsprodukter är 
handtillverkade i Sverige av nordiskt stål i hög 
kvalitet. Varje produkt som lämnar tillverkningen 
kontrolleras noggrant, för att hålla hög kvalitet 
och exakt de mått som beställts.

Stål är ett cirkulärt 100 % återvinningsbart och 
närproducerat material, vilket gör Purus till en 
hållbar leverantör och trygg samarbetspartner.  

HYGIENISK DESIGN I   
HÅLLBART MATERIAL

Vår applikationskunskap skapar möjligheter att 
tillverka effektiva konstruktioner av ett stabilt 
material som varken avger några hälsoskadliga 
eller irriterande ämnen eller binder fukt. Rostfritt 
klarar påfrestningar i hårt utsatta miljöer; tufft 
slitage, kemikalier, värme eller högt tryck.

De mekaniska egenskaperna och korrosions-
beständigheten, gör rostfritt till ett material 
med en lång produktlivscykel i jämförelse med 
alternativa materialval, såsom laminat. 

KONSTRUKTION & KVALITET 
SOM SPARAR TID

Rostfritts hårda, oporösa yta gör att normal 
skötsel inte kräver några starka rengörings-
medel, vilket både är bra för användarna och 
leder till minimal miljöbelastning. Enkel ren-
göring sparar tid och tryggar höga hygienkrav.

Våra diskhoar och diskbänkar är tillverkade i ett 
och samma stycke, utan skarvar som samlar 
smuts och bakterier. På samma sätt har vi 
hygieniskt konstruerade konsolsystem för hyllor 
som uppskattas i sjukvårdsmiljöer.
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Lättstädad rostfri inredning håller längre 

Vandalsäker betyder att produkten inte kan 
demonteras utan specialverktyg och har en 
extra kraftig konstruktion för att kunna stå 
emot skadegörelse , klotter och slag. 

Våra rostfria inrednings- och santitetspro-
dukter passar bra i hårt belastade miljöer. 
Vi har levererat till såväl fängelser som till 
nattklubbar. 

Rostfria sanitetsprodukter är robusta, 
slitstarka och av hög kvalitet. Lättstädade 
lösningar i tidlös design för optimal hygien. 

Perforerad täcksil till Purusränna med stor 
area, finns som valbart tillbehör. Kan även 
användas som skrapa. 

Det finns många olika silkorgar och sand-
fång att välja på som kombineras med 
vattenlås i rännan. 

Ovan syns vår nyutvecklade silkorg som 
hänger på galleruppläget, vilket gör att 
du slipper ”fötter” nere i rännan med risk 
för extra smutsansamlingar. I den nedre 
illustrationen täcker silkorgar hela rännan.

Tips! Vi har även rostfria 
wc-stolar, tvättrännor  
och tvättställ och  
annan hygienisk,  
vandalsäker inredning  
för flitigt använda miljöer.

Sandfång stoppar sådant som annars 
spolas ut genom utloppet och kan 
blockera avloppsrör. Placeras vanligtvis 
i anslutning till rostfria arbetsbänkar och 
tvättrännor. Fasta partiklar som är tyngre 
än vatten separeras från avloppsvattnet 
och stannar i botten på behållaren.

Våra högkvalitativa golvrännor och -brunnar 
tillverkas i syrafast rostfritt stål (EN 1.4404), 
vilket innebär mycket hög mekanisk resi-
stans. Även lösa detaljer såsom vattenlås 
är tillverkade i syrafast rostfritt stål. Flera 
brunnar är typgodkända av RISE. 

Offentliga miljöer kräver 
ständigt underhåll och kan 
även behöva utstå omild 
behandling och stort sli-
tage. Behöver ni kanske 
vandalsäker inredning?

Purus har arbetsbänkar för alla tänkbara 
miljöer med benstativ eller väggkonsoler. 
På bilden kompletterad med gipsavskil-
jare, en behållare som enkelt lösgöres för 
tömning och rengöring. Bygeln som låser 
behållaren fungerar även som bärhandtag. 
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I omklädningsrum och gemensamma duschar

Våra golvrännor i bredderna 100 eller 150 
mm har en lättstädad och hygienisk kon-
struktion som passar väl in i där en större 
volym vatten behöver avledas.

Många kunder väljer rostfria golvrännor som 
kan svälja större volymer i vissa utrymmen 
och väggnära designgolvbrunnar i andra. Till 
höger syns designgolvbrunnar i modell Line 
för vinylmatta i ett crossfit-centers duschar. 

Stora volymer vatten kräver 
god avrinning. Det gäller att 
tänka till och undvika onö-
diga skarvar som kan samla 
smuts och se till att det är 
lätt att spola av och göra rent 
med t ex smarta hårsilar.

Våra barfotavänliga rostfria silar med 
benämning K3 vad gäller belastningsklass, 
passar utmärkt i badrum, spa och omkläd-
ningsrum. De går att få i olika mönster och 
kan även beställas med låsfunktion. På 
bilden ovan syns det stilrena mönstret Rib.

Hotellet på fotot har installerat privat ång-
bastu i sina sviters badrum med väggnära 
designbrunnar Purus Line med Platinum 
sil. Silen lyfts enkelt upp vid rengöring och 
undertill finns hårsil och vattenlås NOOD 
med intregrerat luktstopp.
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BLS Industries AB   
Södra Dragongantan 15

SE-27139 YSTAD SWEDEN
Ph +46 104474600

www.blsindustries.se
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Våra högkvalitativa golvrännor och -brunn-
nar (här silen Chess till Purus Kvadrat) 
tillverkas i syrafast rostfritt stål (EN 1.4404), 
vilket innebär mycket hög mekanisk resi-
stans. Även lösa detaljer såsom vattenlås 
är tillverkade i syrafast rostfritt stål. 

Purus gör mestadels kundanpassade lösningar av sina olika rännmodeller. Väljer du en 
modulränna med inbyggt fall finns en begränsning för hur lång varje enhet med brunn 
och ränna kan vara. Samtidigt går det smidigt att kombinera flera enheter, så i princip kan 
obegränsad längd byggas. Avrinningssystemet skruvas ihop med hållbara infästningar och 
packningar och delarna kan kopplas samman i både T- och L-form (se exempel ovan).

Ibland har vi kunder som önskar det lilla 
extra med ett budskap eller varumärke i 
silmönstret. Eftersom kundanpassade lös-
ningar är vår vardag och tillverkningen sker 
i egen fabrik är du varmt välkommen att 
utmana oss med ditt unika projekts idéer!
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Purusränna städrum

• Hög kvalitet 
• Lång hållbarhet
• I rostfritt syrafast stål (EN 1.4404) 

som standard, kan även fås i 
rostfritt stål (EN 1.4301)

PURUSRÄNNA 
STÄDRUM SKYR 
INGA MEDEL 
 

Purusränna städrum är en rostfri golvränna 
anpassad för städutrymmen och för tömning av 
skur- och städmaskiner. Eftersom hårt utsatta 
miljöer ofta kräver daglig rengöring, är det viktigt 
att planera strädrummet väl för att få en optimal 
arbetsmiljö. Det måste vara enkelt att komma till, 
förvara städmaskiner och utrustning, plats att lätt 
lyfta dessa och tömma ur smutsvatten.

Rännan täcks av ett spaltlock och av L15 galler (motsvarar personbilsbelastning). 
I spaltlocket finns ett ø 65 mm hål där avtappningslangen från städmaskinen förs 
ned. Detta för att tömningen ska gå enkelt till och att allt orent vatten ska bli kvar i 
rännan. Spaltgallret håller belastningsklass L15 (motsvarar personbilar), med ø 65 
mm hål för enkel tömning av städmaskiner.

Ett stort sandfång som rymmer 5,2 liter ingår. Det har greppvänliga rundstänger 
som handtag, vilket möjliggör enkel tömning. Det kan även kompletteras med 
löstagbar silkorg och vattenlås.

Purusränna städrum har dimensionerna 600 x 400 x 100 mm och finns med över-
delar designade för betonggolv, massagolv, klinkergolv & plastmatta. Finns med 
antingen botten- eller sidoutlopp för rör- dimensioner 75 respektive 110 mm.

Purus produktionsenheter har miljö- och kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i SS-EN ISO 14001:2015 och SS-EN ISO 9001:2015. 
Som medlem i bl a Kakelföreningen, Golvbranschens Riksorganisation och Säker Vatteninstallation anpassar vi våra produkter efter bransch- 
reglerna. Flertalet produkter är miljöbedömda av t ex Sunda Hus.
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Luddlådan förebygger stopp i tvättstugor

Ett sandfång stoppar de rester som annars 
spolas ut genom utloppet och blockerar 
avloppsrör. Placeras vanligtvis i anslutning 
till rostfria arbetsbänkar och tvättrännor. 
Fasta partiklar separeras från vattnet och 
stannar i botten på behållaren.

I flerfamiljshus blir det ett högre flöde från flera tvättmaskiner och torktumlare i gemensam-
ma tvättutrymmen. Våra högkvalitativa golvrännor och -brunnar tillverkas i syrafast rostfritt 
stål (EN 1.4404), vilket innebär en hög kemikalieresistans och hållfasthet. Även lösa detaljer 
såsom vattenlås är tillverkade i syrafast rostfritt stål, vilket gör dem mer moståndskraftiga.

Luddlådan är en produkt 
som dels sorterar ut ludd- 
rester från avloppsvatten 
från tvättmaskiner, dels 
bildar en buffert som  
jämnar ut vattenflödet.

Här syns en av Purus rostfria arbetsbänkar 
med gipsavskiljare, en behållare där artiklar 
tyngre än vatten sjunker till botten. Denna 
töms enkelt och minskar risken för igensatt 
avlopp. Gipsavskilljarens avtappningskran 
leder bort överskjutande vatten. Bygeln som 
låser behållaren är även bärhandtag. 

Välj mellan modellerna 600, 800 och 1000 för volym om 25,  
35 eller 45 liter. Produkten kan kundanpassas för större volymer.

I luddlådan fångas partiklar större än 5 mm 
upp genom silens hål. Gallret är lätt att ta 
upp, rengöra och återmontera.

Luddlådan är en smart lösning utvecklad 
för tvättstugor i flerfamiljshus och t ex 
tvätterier. Vår modell i rostfritt stål sorterar 
ut luddrester från avloppsvatten från tvätt- 
maskiner, vilket minskar risken för att 
vattenlås eller avlopp blir igensatta. 

Lådan magasinerar även de stora  
volymer vatten som pumpas ut från 
tvättmaskinerna. På så sätt fås ett  
jämnare flöde ut i golvbrunnen med  
minskad risk för översvämning. 

Vi har även robusta, rostfria utslagsskålar 
med dold randspolning, uppfällbart galler 
och konsoler för väggmontage. Perfekt att 
ha i städutrymmen, på offentliga toaletter 
eller campingar samt för tömning av t.ex. 
bäcken på sjukhus eller vårdhem.

Vi har låtit utföra labbtest på flera av våra 
brunnar för att få fastställt att de lever upp  
till gällande krav för typgodkännande. Mo-
dellen Bigg är en av dessa, som levereras 
med ett urtagbart rostfritt golvbrunnsvat-
tenlås, automatisk klämring och rostfri sil. 
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FÖR ALLA SMÅ 
KLADDIGA 
HÄNDER

NÄR DET BRINNER  
I KNUTARNA  
Brommas brandstation vid flygplatsen 
renoverades nyligen. Man valde rost-
fria arbetsytor i de gemensamma 
utrymmena. Vid denna generösa bardel 
är det lätt att umgås och ta en fika innan 
man rusar vidare till nästa uppdrag. 
Lättstädat och hygieniskt.

Rostfria arbetsbänkar underlättar förskole-
pedagogernas arbete. De och barnen måste 
tvätta händerna flera gånger dagligen och 
sandiga stövlar behöver kanske spolas av. 
Även lokalvårdarnas arbete förenklas och de 
hinner utföra en hygienisk städning på rimlig tid.

FOTSTÖD 
Med plats för flera
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STORKÖK ELLER 
RESTAURANGKÖK? 
Proffsen väljer rostfria arbets-
ytor av en anledning.

EFFEKTFULL OCH TUFF 
INDUSTRIELL STIL 
Byggföretaget Arcona gav oss förtro-
endet att leverera rostfria köksskåp, 
hyllor och bänkskivor där inrednings-
arkitekten gått all in och satsat på rå 
betong, stål och häftig belysning.



FÖRVARINGSSKÅP 
Bunkra upp med kaffepåsar etc.
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I EN FRÄSCH 
CAFÉHÖRNA  
PÅ KONTORET 
UTBYTS FLER  
GODA IDÉER 
 

Har du tänkt på att gemensamma ytor i 
rostfritt stål blir mer inbjud-ande när de 
är lätta att torka av, så att de håller sig 
fräscha längre? Smart där många samsas!

STÄNKSKYDD 
Lätt att hålla rent utan fogar

HYLLSYSTEM 
Med många variationsmöjligheter

VÄGGHYLLOR 
Hygienisk, stabil avställningsyta

ÖPPNA HYLLOR 
Praktiskt galler i rostfritt stål

SMART SOPLUCKA 
Slipp öppna skåpet med 
integrerad lösning

VÄGGSKÅP 
Dubbeldörr, mjukstängande

Purus soplucka
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PENTRYN SOM  
BJUDER IN
 

När det internationella  
företaget som jobbar med spel- 
utveckling fick renoverat sitt kontor  
i Stockholm valde inredaren rostfria bänk- 
skivor i deras pentryn på fyra olika våningsplan.  
Det 100 % återvinningsbara materialet på arbetsytorna  
matchas med varma kulörer på kaklade väggar. Ihop med  
flera olika ljuskällor skapas en modern och inbjudande atmosfär. 

FRÄSCH KÄLLSORTERING 

Torkas lätt av runt anpassade hål.



Vår ständiga produktutveckling kan medföra  
ändringar i utförande, design, konstruktion och  
pris vilket vi förbehåller oss rätten till.

Med reservation för tryckfel.

Designa din måttanpassade  
rostfria diskbänk i vår online konfigurator

purus.se/ritadindiskbank/

!

Kundtjänst
Rostfri inredning 
inredning@purus.se 
010-41 44 900 

www.purus.se

@purusrostfria

@puruskitchen
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