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Applikationer i p-hus  
– privata och offentliga parkeringshus, garage 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 exemelvis 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 tvätttrum 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 
AVVATTNING  
MED PURUS-
RÄNNA 
 

Oavsett om du söker avvattning i ett  
stort parkeringshus i flera våningar,   
ett mindre garage eller verkstad, har vi en 
passande lösning. Vår rostfria Purusränna 
asfalt är konstruerad för att vara enkel 
att installera ihop med asfaltbeläggning, 
massa eller betong, har en enkel och stabil 
konstruktion med högt flöde. 
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• Låg inbyggnadshöjd
• Hög kvalitet 
• Lång hållbarhet
• I rostfritt syrafast stål (EN 1.4404)
• Kundanpassas i valfri längd

Purusränna asfalt är tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag 
med beläggning i form av gjutasfalt, asfaltsbetong, massa eller betong. Rännan 
anpassas efter behov; med avseende på vilka ytor som skall avvattnas, hur bygg- 
processen ser ut och i vilken miljö med tillhörande belastning som produkten kom-
mer att utsättas för. 

I standardutförande har produkten ankarfäste för enkel montering och höjdjus-
tering. Dessa anpassas för att enkelt få en mycket god infästning mot betongen. 
Till ränndelar som placeras i körbana rekommenderar vi att välja grepplisten som 
tillbehör, för att säkerställa att den breda bitumenflänsen fäster rejält mot betongen. 

Rännan kan förses med halkfria rutgaller i belastningsklass L15 som håller för per-
sonbilar eller M125 för tyngre fordonstrafik. Självklart finns gallerlåsning som tillval.

Purusränna asfalt för installation i betong med gjutasfalt som slityta

Kundanpassade lösningar är vår vardag

Numera upprättar vi vanligtvis en dialog med 
asfaltsentrepenören för att säkerställa att 
konstruktionen blir den bästa tänkbara med 
avseende på lång livslängd och minimal under-
hållsinsats. 

Vid långa rännor (över 2,5 m) tillverkas rännan i 
sektioner som skruvas ihop på plats. Pack-
ningen som används där de skruvas ihop 
klarar höga temperaturer, är UV-stabil och tål 
kemikalier såsom salter och oljor. 

Purusränna asfalt har en fläns utformad för 
bästa vidhäftning mot bitumenmattan. Den 
ska även tåla hög belastning i många år. 
Höjden på asfaltsanslutningen anpassas, 
vilket säkerställer att asfalten blir tillräckligt 
tjock och stark.

Samtliga golvrännor går att använda som 
avdunstningsrännor. Då tillverkas rännan 
helt utan utlopp. I dessa rännor avdunstar 
eventuellt smältvatten och behöver ingen 
oljeavskiljare.

Med hög fläns är det viktigt att se till att 
hålrummen under kanten fylls ordentligt. 
Annars finns det risk för sprickbildning 
runtom rännan när den utsätts för hög be-
lastning. Purusränna asfalt levereras alltid 
med fyllning undertill som stabiliserar. 

Rännorna är tillverkade med ett integrerat 
fall, vilket innebär att varje sektion måste 
hamna på exakt rätt plats i det större 
"pusslet". Därför levereras produkterna 
från vår fabrik mycket väl uppmärkta för att 
underlätta och trygga installationen.

Våra golvrännor och -brunnar tillverkas 
i syrafast rostfritt stål (EN 1.4404), vilket 
innebär mycket hög kemikalieresistans. 
Även lösa detaljer såsom vattenlås är 
tillverkade i syrafast rostfritt stål.

Purusränna asfalt togs fram 
i dialog med dem som hade 
bäst koll – de som utför tät-
skikts- och beläggningsarbe-
te. De berättade om vanliga 
utmaningar, vilket vägledde 
oss i vår produktutveckling.

Låsanordning för gallren finns som tillvals-
möjlighet. Det innebär att gallren ligger fast 
utan att riskera att hoppa ur position om 
någon skulle råka fastna med klacken eller 
om man exempelvis kör över dem med 
sandupptagnings- eller sopfordon.

Illustration av ett tvärsnitt  
med fyllning under fläns
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P-HUS I 7 PLAN  
I KUNGSBACKA
 

Purus har producerat och levererat i allt 767,7 m special-
byggda rostfria rännor till parkeringshuset som stod  
klart 2021 i en växande stadsdel. Till projektet med  
ingjutning i ljus asfalt genomförde en rad produkt-
anpassningar i dialog med VVS-ansvariga  
från Caverion. Till höger  
beskrivs tre av dem.

FLÄNS 
För en säker anslutning

1.

2.

3.

GREPPLIST 
Punktsvetsad för bättre fäste

"DET ÄR INTE VARJE DAG MAN HAR 
EN KUND SOM VÄLJER LJUS ASFALT"

Conny Hallberg, försäljningsansvarig, rostfria golvrännor- & brunnar, Purus AB

1. Robust fläns  
Flänsens utformning är 
viktig för att få rätt funktion 
vid applikationen. Flänsens 
uppgift är att se till att det 
blir en säker och tät anslut-
ning mot bitumenmattan.

2. Punktsvetsad grepplist  
Flänsen måste i sin tur för-
ankras ordentligt i betongen 
så att ingen rörelse uppstår 
vid upprepad biltrafik. Särskilt 
viktigt vid val av ljus asfalt, då 
en  lagning syns direkt. På 
den långa fläns man lade as-
falt på (110 mm) svetsades en 
extra list på för att få betong-
en att greppa tag ordentligt i 
flänsen vid gjutningen.

3. Identifieringsnummer  
På alla ränndelar sattes speci-
fika id-nummer för att förenkla 
vid monteringen med vilka 
detaljer som tillhörde vilken 
del. Av numret framgick på 
vilken våning, till vilken ränna 
och specifik plats den unika 
delen skulle tillhöra.

ID-NUMMER 
Varje del märktes upp unikt

P-husets övre plan efter ytbeläggning. 
På fotot till vänster syns pågående 
ingjutning av Purusränna asfalt.
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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 


