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Applikationer i hälso- och sjukvårdsmiljöer  
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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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SÄTT INTE 
NÅGON 
PROVTAGNING 
PÅ PROV  
 

Inredning i rostfritt stål minimerar risk  
för smutsansamlingar och bakterie-
härdar på hårt utsatta arbetsytor.  
I vårt sortiment finns allt ifrån bäcken-
skåp till skräddarsydda arbetsbänkar 
och hyllsystem med hygienisk kons-
truktion förenklar avtorkning och ren-
göring. Det innebär i sin tur att inred-
ningen håller sig fräsch och stilren i flera 
år framöver, vilket betyder mycket för 
både anställda och vårdtagares trivsel.

• Svensktillverkat i rostfritt stål (EN 1.4301)
• Hygienisk design i slitstarkt material
• Hög kvalitet ger lång hållbarhet

Vägghängt bäckenskåp, V32/V47. FInns även som genomgående.

Våra bäckenskåp i rostfritt stål har hygienisk design och är enkla att rengöra. Det 
finns både vanliga vägghängda och genomgående skåp i olika modeller, inne-
hållande värmeskåp till bäcken och urinflaskor. En del av modellerna har även en 
förvaringsdel med hyllplan.

Tvåldispenser
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Behandlingsrum med hög omsättning 
kräver robust och funktionell inredning

Med en gipsavskiljare under bänken, en 
behållare där artiklar tyngre än vatten sjun-
ker till botten, minskar risken för igensatt 
avlopp. Behållaren är enkel att tömma och 
en avtappningskran leder bort överskotts- 
vatten. Bygeln som låser behållaren funge-
rar även som bärhandtag. 

Många väljer anpassad inredning för att 
både utnyttja varje rums centimetrar och 
uppfylla alla funktionella krav. Med tillverk-
ning i egen fabrik är kundanpassat vår 
vardag, så välkommen att utmana oss!

Arbetsbänken på bilden ovan har en höj- 
och sänkbar bänkskiva i 1,25 mm slipad 
och borstad rostfri plåt, plåthyllor för förva-
ring undertill, nervikta fram- och sidokanter 
plus uppvikt bakkant (löstagbar).

En klassisk droppkant på bänkskivan, är 
praktisk där man hanterar vätskor. Den 
bildar en liten vall som bromsar upp det 
som spills så att det inte rinner ner på 
golvet. Droppkanten är helt skarvlös.

Komplettera rostfria väggskåp med smarta 
snedtak som gör det svårt för damm att få 
fäste. Skåpen är enkla att torka av och kan 
fås med öppna hyllor, dörrar eller luckor. 
Vi har också en mängd olika hurtsar som 
passar till. Vad passar ditt nästa projekt?

Dagligt slitage medför risk 
för att ytor snabbt tappar sin 
glans. Det finns som tur är 
material som bibehåller sin 
vackra yta över tid – rostfritt 
stål är ett sådant.

Hyllsystem i flera storlekar där både 
hyllplan och konsoler har en hygiensk 
design med uppvikt bakkant och nervikt 
framkant med helt släta ytor. Du får stabila 
avställningsytor utan hål för infästning av 
konsoler med många variationsmöjligheter.

Vi har även robusta, rostfria utslagsskålar 
med dold randspolning under kanten, 
uppfällbart galler och konsoler för vägg-
montage. Perfekt att ha i städutrymmen 
eller för tömning av t.ex. bäcken i vårdrum.

Tips! Vi har även rostfria tvättrännor 
och tvättställ samt rostfri sanitet, dvs 
wc-stolar, och annan hygienisk, vandal-
säker inredning för flitigt använda miljöer. 
Kanske behöver projektet dispensers för 
engångshanddukar?

Purus rostfria arbetsbänkar 
kan fås måttbeställda och 

kombinerade med plåt- eller 
gallerhyllor enligt önskemål. 
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NÄR RENA  
RUM ÄR  
AVGÖRANDE  
FÖR HÄLSAN  
 

En del hälso- och sjukvårdslokaler genomströmmas  
av hundratals personer under en och samma dag. De 
måste ständigt rengöras kliniskt, eftersom man annars 
riskerar att förvärra allergiska vårdtagares hälsotillstånd 
eller, ännu värre, öka risken för allmän smittspridning.
Robusta och hållbara inredningsmaterial gör det enklare 
att städa, vilket lokalvårdarna uppskattar, plus alla andra 
besökare, då vårdmiljön håller sig fräsch betydligt längre. 

VARSÅGOD OCH SKÖLJ!

Purus rostfria, runda sköjskål
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Smådalarö Gård Hotell & Spa
När ett av Sveriges största spahotell i Stockholms skärgård skulle 
bygga ut sin spaavdelning med flera pooler, bastur och avkopplan-
de oaser, valde man att installera rostfria golvrännor från Purus.

Beställaren var ytterst noga med materialvalen för ett förstklassigt 
slutresultat, vilket annard drar ner betyget och besökarnas 
upplevelse. 

Faktum är att ju renare det är i en badanläggning, desto mindre 
klor behöver tillsättas, vilket är gynnsamt eftersom hög klorhalt 
riskerar att långsamt fräta ner konstruktionen, irritera badandes 
ögon och luftvägar och är mer energikrävande. I sin tur innebär 
det att en anläggning byggd i hållbara material, som är enkla att 
hålla rena, håller sig fräsch betydligt längre. 

Purusränna städrum

• Hög kvalitet 
• Lång hållbarhet
• I rostfritt syrafast stål  

(EN 1.4404) 

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.

Purusränna för städrum 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 belast-
ningsklass L15 (motsvarar personbilar), 
med ø 65 mm hål för enkel tömning av 
städmaskiner.

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

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

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

Planera städrummet väl för att få en 
optimal arbetsmiljö. Se till att ha både 
en diskho och en separat utslagsback i 
ergonomisk höjd där smutsigt vatten kan 
tömmas ut. Finns det plats för hyllor, sta-
tivbänkar, bänkskåp och överskåp? Vi kan 
hjälpa dig optimera inredningen!



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  

eller ta kontakt med oss om du vill anpassa  
flera arbetsbänkar, hyllsystem med mera

purus.se/ritadindiskbank/

!

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

www.purus.se

@purusrostfria

@puruskitchen
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