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Applikationer inom fiskerinäringen  
– kommersiella anläggningar för odling och  
bearbetning av fisk och andra vattenlevande djur
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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

OM PURUS  |  3

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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IDEALISK  
AVRINNING MED 
PURUSRÄNNA 
 

Vår golvränna med galler i olika bredder 
– vanligast är 100, 150 eller 200 mm, 
alternativt med en spalt utan galler som 
på bilden – har en hygienisk konstruktion 
som möter kraven i allt från storkök till 
livsmedelsproduktion eller andra industrier. 
Genom en lång rad specialanpassade 
tillbehör – från robusta sandfång till 
finmaskiga silkorgar för fiskeodlingars 
små fiskyngel – ser vi till att kundanpassa 
golvrännorna både efter aktuell applikation 
och behov av längder.
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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 betonggolv med L15 galler och mittutlopp

När ynglen inte får följa med avloppsvattnet

Våra golvrännor är konstruerade för enkel 
och säker installation och för att hålla länge i 
hårt belastade miljöer. 

Däremot fick vi utveckla en ny sorts silkorg åt 
kunder inom den stora fiskindustrin i Norge. 
De önskade en silkorg vars hål stoppar små 
yngel från att följa med avloppsvattnet ut.

Våra golvrännor och -brunnar tillverkas 
i syrafast rostfritt stål (EN 1.4404), vilket 
ger hög kemikalieresistans. Även lösa 
detaljer såsom vattenlås är tillverkade i 
syrafast stål. På bilden syns ett 110 mm 
sidoutlopp, finns även som bottenutlopp. 
Kapacitet över vattenlås och silkorg är  
5,5 l/s vilket avleder stora volymer vatten. 

En moduluppbyggd spaltränna är en prak-
tisk och robust lösning där man exempel-
vis vill kunna köra över rännan med truck 
och slippa lösa galler. Fördelen är också 
att man får fri sikt ner i kanalerna som 
underlättar när man spolar dem rena.

Tips! Vi har även rostfria wc-stolar, tvätt-
rännor och tvättställ och annan hygienisk,  
vandalsäker inredning för flitigt använda 
miljöer. Personalen måste ju också erbju-
das hygienska tvättmöjligheter innan de 
går på lunchpaus eller slutar för dagen.

Sandfång stoppar de rester som annars 
spolas ut via utloppet med risk för att orsa-
ka stopp i avloppsrör. Placeras vanligtvis 
i anslutning till rostfria arbetsbänkar och 
tvättrännor. Fasta partiklar separeras från 
vattnet och stannar i botten på behållaren.

Vi månar om en enkel installation och 
snabb justering, där våra ankarfästen är en 
styrka. De gör rännan oerhört stabil med 
fästen på varje meter. Täckfolien ovanpå 
ska sitta kvar under hela ingjutningen och 
beläggningsarbetet för att hindra betong 
och annan smuts att hamna i spalten.

En verksamhet inom fiske-
rinäringen kan röra allt från 
fiskeodlingar där yngel ut-
vecklas till färdig fisk till be-
redningsverksamheter där 
man filéar och paketerar fisk. 
Gemensamt för dem alla är 
storskalighet och högt ställda 
hygienkrav.

Purus tillverkar måttanpassade arbets- och 
diskbänkar för alla tänkbara miljöer med 
benstativ eller väggkonsoler. På bilden har 
bänken sömlöst insvetsade, dubbla disk- 
hoar samt ett rejält, fogfritt uppvik i bakkant 
som gör ytorna lätta att underhålla.

Silkorg för fiskodling 
Hålen fungerar som ett  

filter som inte låter några  
yngel > 2 mm i diameter  

försvinna ut ur anläggningen.  
Kundkrav på en låsfunktion, löstes genom ett 

handtag på silkorgen, som när man lägger den 
i vattenlåset och vrider sitter nedtryckt och fast.

.

Låst

Olåst

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!
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FRÅN FISKYNGEL...  

"PURUS FICK FÖRTROENDET 
ATT LEVERERA TACK VARE 
SNABB LEVERANS OCH 
LÖSNINGSORIENTERAD  

APPROACH"

...TILL FÄRDIG FILÉ...  
 

Firda Seafood i norska Byrkesøy
Det kom in en förfrågan till vår beredning 
som gällde rostfria golvrännor och golv-
brunnar till en nybyggd anläggning på ca 
1500 m2 för mottagning och filéning av lax 
och öring. 

Efter avklarande samtal med kund kom 
vi fram till en behovsanpassad lösning, 
byggd utifrån Purusränna spalt modul 
kompletterad med 300x300 mm golvbrun-
nar i syrafast rostfritt stål, kvalitet 1.4404. 

Födelseort för miljontals yngel årligen
Salten Smolt AS levererar förstklassig smolt, vilket 
laxar på 60–100 gram kallas, till uppfödare i Nord-
land, Norge. Företaget som grundades år 2000, 
producerar, marknadsför och säljer smolt av hög 
kvalitet från sina platser i Skjerstadfjorden. 

Salten Smolt har två anläggningar. Avdelningen 
Rognan ligger i Vik i Saltdals kommun. Här sköts 
kläckning-, utfodring och uppfödning av yngel upp 
till 5–10 gram. I kläckeriet i Breivik, Bodø kommun, 
produceras 4–4,5 miljoner yngel per år, som i sin 

Morten Hagen, 

försäljningsansvarig Purus 

Projekt, Norge
tur bildar underlag till 3,5–4 miljoner smolt. Total 
produktionsvolym i kapacitet vid fabrikerna i Rog-
nan och Breivik är 6300 m3. Vattenmängderna för 
Breivikavdelningen är 60 000 l/min sötvatten och 
60 000 l/min havsvatten. 

År 2020 påbörjades bygget av en ny anläggning i 
Breivik som kommer att tredubbla produktionen. 
Till projektet har vi levererat Purusränna spalt 
modul för optimal avrinning. 
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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 


