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Applikationer i offentlig miljö  
– allmänna platser som tåg- och busshallar, skolor,  
sjukhus, arrester, idrottsanläggningar 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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IDEALISK 
AVRINNING MED 
PURUSRÄNNA 
 

Golvränna med galler i olika bredder –  
där 100, 150 och 200 är de vanligaste –  
med hygienisk konstruktion som möter krav 
i till exempel spa- eller badhusanläggningar, 
sjukhus, vårdhem, skolor och lokaler för 
offentlig kommunikation. Golvrännorna 
passar för alla typer av golv, har en enkel 
och stabil konstruktion med högt flöde som 
kan kundanpassas 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 betonggolv med sil i mönstret Chess och mittutlopp

Smidig rengöring sparar tid och pengar 

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

Komplettera med fördel med sandfång eller 
gipsavskiljare vid utslagsbrunnen som kan 
separera gipsmassa eller fasta partiklar, som 
fångas i behållaren. Bra där många passerar 
utifrån och rengöring måste ske dagligen.

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. 

Offentliga miljöer kräver 
ständigt underhåll. Det gäl-
ler att tänka till och undvika 
onödiga skarvar som kan 
samla smuts och planera så 
att sand och andra partiklar 
lätt kan skiljas från avlopps-
vattnet.

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. 

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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EN SKOLMILJÖ 
MÅSTE TÅLA TUFFT, 
DAGLIGT SLITAGE 
 

Skolinredning får ofta utstå både klotter och 
i vissa fall vandalisering. Genom att välja 
arbetsytor och lösningar som både är  
hållbara och lättstädade kan eleverna  
få en modern och fräsch lärandemiljö  
och skolpersonalen få sunda och  
ändamålsenliga lokaler. 

"DET BLIR EN SMART SKOLA MED 
ARKITEKTUR AV HÖG KVALITET.  

MAN HAR HAFT GOD DIALOG 
PÅ ALLA NIVÅER – FRÅN LOKAL-
VÅRDARE TILL FÖRVALTNING."

Per Andersson, försäljningsansvarig rostfria golvrännor- & brunnar, Purus AB

Skolbygge i Karlshamns kommun 
Purus har fått leverera alla rostfria golvbrunnar till en topp modern skola 
som byggs i Mörrum, Blekinge. För projektets VVS-entreprenad står  
J Mattssons VVS AB under ledning av entpreprenadchef Roy Åkesson. 

Den nya skolan med fokus på håll  barhet och sund arbetsmiljö får totalt 
ca 8 000 m² fördelade på sex sammanhängande huskroppar i två 
våningsplan. När skolan invigs höstterminen 2022 samlas elever från idag 
tre olika skolor, som får en mer enhetlig, lättorganiserad och trygg miljö. 
Inomhus kommer det att bli skofritt för minskat slitage och ökad trivsel.

PURUSRÄNNA 
Under installation

Byggnaden byggs enligt Miljöbyggnad 
Silver och kommer bland annat få solceller 
på taket och en värmepump i ventilationen 
som tar tillvara på den varma luften.
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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 


