
R
o

st
fr

ia
 d

is
kb

än
ka

r
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2 PRISLISTA

UPPMÄTNING & MALLNINGSTJÄNSTER
Vi gör tusentals leveranser per år och har vi med tiden fått en ökad efterfrågan om att 
inkludera olika uppmätningsjobb i våra leveranser. 

Därför tar vi nu steget vidare och tillhandahåller uppmätningstjänster för våra 
köksbänkar. Vi och våra samarbetspartners använder avancerad 3d-mätutrustning 
för ökad kvalitet och millimeterprecision som ger följande fördelar:

• Du får säkra och exakta mått

• Vi kan utföra fler och mer komplexa uppdrag – se illustration nedan för exempel

• Datafiler som ger mindre handpåläggning och ökad trygghet

Fashörn

Kanttjocklek
Nedsänkt yta
Används t.ex. runt disklåda
som droppskydd. Valfritt mått.

Rundat hörn

Avskrapningshål
med skodd kant

Urtag spishäll

Urtag
t.ex. pelare

Bakkant

Disklåda

Håltagning
t.ex. eluttag

SÅ HÄR FUNGERAR TJÄNSTEN

1. Skiss

Vi går igenom den första skissen från kund för att se utförande och pris. 

2. Tidsbokning & uppmätning

Efter det bokas tid (3 veckor i förväg) för uppmätning där vi kommer hem till slutkun-
den och mäter på plats och går igenom detaljer och tillvalsmöjligheter. Här kontrolle-
rar vi även att bänken fysiskt kan bäras in i bostaden. 

3. Produktion & leverans

Efter uppmätningen orderläggs bänken för produktion och eventuella justeringar av 
måtten görs. Vi producerar bänken i Smålandsstenar med modern teknik, tradi-
tionellt hantverk och mycket kärlek. Uttransport av bänken sker 10-12 dagar efter 
uppmätning. Leveransen aviseras med SMS från transportör till slutkund, som svarar 
på med önskad tid för leverans. Därefter sker levereras direkt hem till kund. 



3 PRISLISTA

Checklista
inför besök • Det behöver finnas framkomlig väg

• Alla snickerier, stommar och täcksidor etc. ska vara mon-
terade på de delar där bänkskivor ska placeras

• Täck golv, vid behov, och se till att belysning finns
tillgänglig

• Vi behöver ha fria ytor, fritt från t.ex. emballage och
provisoriska skivor på stommarna

• Stäm av önskat överhäng samt tjocklek på fronten

• Tänk igenom val av kantprofil, disklåda och förbered ev
övriga frågor

Prislista Uppmätning EXKL. 
MOMS

Längd 0-3800 mm 2350 kr

Längd 3801-4500 mm 2850 kr

Längd 4501-5500 mm 3400 kr

Vinkelbänk, L-form. Upp till 4000x2700 mm 3800 kr

Vinkelskiva / Vinkelbänk  
Specialformat med komplexa vinklar och urtag 
Med svetsarbeten etc

5500 kr

Purus AB står för mått och ritningar. Leveranskostnad tillkommer och sker till tomtgräns.  
Inbärning och montering är ej inkluderat. Kunden står själv för kostnader i samband inkoppling av 
vatten och avlopp, liksom ev. montering av häll. 
I samband med leverans kan kranbil samordnas, vilket debiteras kund.  
Den som tar emot leverans med kranbil måste undersöka ifall det krävs tillstånd för att komma till, 
beroende på ort och plats, och är i så fall själv ansvarig för att ordna detta.

Uppmätning & Montering

Det finns tillfällen då det önskas lite mer än just uppmätning. Vi har olika partners i landet, som då 
kan hjälpa till med inbärning, montering, samverka med hantverkare osv.  
Kontakta oss, så hjälper vi till. inredning@purus.se



www.purus.se

Vår ständiga produktutveckling kan medföra  
ändringar i utförande, design, konstruktion och  
pris vilket vi förbehåller oss rätten till.

Foton på sida 1 och 2 från Leica. 
Med reservation för tryckfel.

@purusrostfria

@puruskitchen

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

Jan Tengvall

Key Account Manager - Rostfri inredning 
jt@purus.se 
070-635 11 04

Richard Lagerlöf

Distrikt Öst - Rostfri inredning 
richard.lagerlof@purus.se 
072-585 13 75
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Designa din måttanpassade 
rostfria diskbänk i vår online konfigurator

purus.se/ritadindiskbank/

!




