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Applikationer i badanläggningar  
– badhus, spa-avdelningar, gymlokaler etc
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MADE IN SMÅLAND 

Vi på Purus är stolta över att all tillverkning av rostfria 
golvrännor och golvbrunnar äger rum i Sverige. 
Produktionen 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 
innovativa lösningar och ett brett produktsortiment av hög 
svensk kvalitet. 

Vårt rostfria sortiment omfattar golvrännor, golvbrunnar, 
bänkskivor och inredning för kök, våtrum och andra 
krävande miljöer. Allt i rostfritt stål av högsta kvalitet med 
funktionell design. I sortimentet ingår också tillbehör i form 
av exempelvis silkorgar, sandfång och vattenlås.

NÄR SPECIAL ÄR STANDARD 

Huvuddelen av de golvrännor som produceras hos oss 
är kundanpassade efter varje applikations unika behov 
av funktion, mått, krav på material och belastningsklass. 
Gemensamt är att de är enkla att installera, skapar en 
säker anslutning till tätskikt och golvmaterial, ger god 
rengörbarhet och har hög kapacitet.

Vi lagerför även ett standardsortiment av golvrännor, 
golvbrunnar för storkök och tvättrum samt industriavlopp 

för olika golvtyper och i olika storlekar, för snabb leverans.

VILKEN KRAVSPEC HAR DITT NÄSTA PROJEKT? 

Kontakta oss för lösningsförslag, offert och leveranstid!

DIN EXPERT PÅ 
ROSTFRITT STÅL

FÖRDELAR MED ATT  
VÄLJA PURUS
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TRYGGARE

SMIDIGARE

BÄTTRE

SVENSKTILLVERKAT  
& HÅLLBART

Många känner säkert till att Purus är 
störst på golvbrunnar i Norden och har 
drygt 75 års erfarenhet i branschen. Vi 
arbetar stenhårt med utveckling och 
innovation för att lyckas ta en ledande 
roll även inom rostfria golvrännor. 

Svensktillverkat,100 % återvinningsbart 
rostfritt stål, plus insatser för ett så litet 
miljömässigt fotavtryck som möjligt, gör 
oss till en trygg samarbetspartner.  

HYGIENISKT  
& MOTSTÅNDSKRAFTIGT

Vår applikationskunskap skapar 
möjligheter att tillverka effektiva kon-
struktioner av ett stabilt material som 
varken avger några hälsoskadliga eller 
irriterande ämnen eller binder fukt. 

Alla golvrännor, -brunnar och vattenlås 
tillverkas i syrafast stål, EN 1.4404. De 
betas i sin helhet efter svetsning för extra 
hög kvalitet och korrosionsbeständighet  
i miljöer med t ex fukt och föroreningar.

LÄTT ATT MONTERA  
& RENGÖRA

Våra golvrännor är konstruerade för 
såväl optimal avrinning som enkel 
rengöring. T ex är våra galler noggrant 
konstruerade för att vara lätta att lyfta 
upp och spola av och våra silkorgar är 
rymliga och lätta att tömma. 

Vi är måna om att spara tid vid varje 
installation. Därför märks delarna upp 
för att göra det lättare att pussla ihop 
dem snabbt och våra monteringsstöd 
håller allt stadigt på plats vid ingjutning.
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KOPPLA BARA AV  
– AVRINNINGEN 
TRYGGAS MED 
PURUSRÄNNA 
 

Vår system med rostfria golvrännor i 
bredderna 100 eller 150 mm  är en lättstädad 
och hygienisk konstruktion som passar 
väl in i spa- eller badhusanläggningar, 
runtom bassänger och i omklädningsrum. 
Golvrännorna finns i varianter för olika typer 
av golv, har en enkel och stabil konstruktion 
i syrasfast rostfritt stål som står emot 
höga klorhalter, har ett högt flöde och kan 
beställas kundanpassade i valfri längd.
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• Låg inbyggnadshöjd
• Hög kvalitet 
• Lång hållbarhet
• I rostfritt syrafast stål (EN 1.4404) 

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

Purusränna 100 för klinkergolv med sil i mönstret Chess och mittutlopp

Många bäckar små i gemensamma duschar

Våra golvrännor i syrasfast rostfritt stål har 
högt korrosionsmotstånd och passar i miljö-
er som behöver utstå kraftigt klorerat vatten 
och olika rengöringsmedel. 

Många av våra kunder väljer rostfria golv-
rännor som kan svälja större volymer i sina 
spa- och bastuavdelningar och väggnära 
designgolvbrunnar i duschutrymmena. Till 
höger syns designgolvbrunnar i modell Line 
för vinylmatta i ett crossfit-centers duschar. 

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 integrerat 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. 

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.

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!

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.

Purus golvrännor finns anpassade för betonggolv, epoxygolv, vinylmatta med kläm-
ram, klinkergolv med limfläns, klinkergolv med klämram samt för klinkergolv med 
limfläns och iläggslåda där klinker eller motsvarande placeras, så kallad tile insert.

Placeringen av utlopp finns i två varianter; mittutlopp respektive gavelutlopp. Utlopps- 
husen kan fås med sido- eller bottenutlopp, i dimensionerna Ø50, Ø75 och Ø110 mm.

Galler/silar väljs utifrån användningsområde och vilken belastning det ska utsättas 
för. Den barfotavänliga silen med benämning K3 används primärt i badrum, spa och 
omklädningsrum och finns i olika mönster, även låsbara. Våra halkfria rutgaller finns i 
två belastningsklasser, L15 håller för personbilar och M125 för tyngre fordonstrafik. 
Även dessa kan fås låsbara.

Notera att inte alla modeller finns i alla utföranden, se purus.se för mer info!



REFERENSCASE  |  76  |  REFERENSCASE

POOLOMRÅDEN 
SOM ÄR ENKLA ATT 
HÅLLA RENA 
 

De flesta gillar att bada och i en simhall kan det 
ibland vara hundratals personer i bassängerna 
samtidigt, men vattnet är ändå lika rent och fint.
Hemligheten är dels tillsatt klor som angriper 
bakterier och föroreningar som hudavlagringar 
och tvålrester, dels ett smart och hållbart 
avrinningssystem som förenklar städning och 
underhåll av lokalerna. 

"KUNDEN VISSTE ATT DET 
BLIR DYRARE ATT INTE VÄLJA 
KVALITET. SKILLNADEN SYNS 

OFTA REDAN EFTER ETT PAR ÅR"
Owe Helgstedt, försäljningsansvarig rostfria golvrännor- & brunnar, Purus AB

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 annars 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 100 
Tile insert med infälld kakelplatta

Elite Stadshotell i Karlstad valde Purusränna 100 tile insert 
i sin nya spaavdelning. Rännorna som placerades i  

två L-vinklar runt poolen svetsades på plats.
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Vår ständiga produktutveckling kan medföra  
ändringar i utförande, design och konstruktion 
vilket vi förbehåller oss rätten till.

Med reservation för tryckfel.
www.purus.se
info@purus.se

@purussverige

@puruslife

Konfigurera produktmodeller utifrån ditt projekts 
behov via Purus Selection Tool på

purus.magicad.cloud

• Även flera konfigurationer i samma förfrågan

• Teknisk konfigurering med i-hjälp

• Kopierbar AMA-text på skärmen

• Teknisk specifikation med omfattande funktions-data för 
konstruktionsberäkningar och måttritningar

• Olika Levels of Detail

• Fungerar i alla vanliga ritprogram, som MagiCAD eller Revit

På vår hemsida purus.se hittar du kontinuerligt uppdaterad 
produktinformation, teknisk dokumentation och nyheter. 

!

Checklista för snabbare offertberedning
 
För att kunna hantera en förfrågan behöver vi få veta:

1. Golvtyp

2. Utloppsplacering och anslutning

3. Dimension mått och flöde

4. Galler/sil

5. Utloppsutförande

6. Tillbehör

7. Material

Mejla oss på order@purus.se eller ring 010-41 44 900 


