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Lokal tillverkning i 
Småland  

med lång tradition
Purus är stolta över att tillverkningen av våra måttanpassade rostfria diskbänkar 
och köksinredning sker i Sverige. Tack vare vår lokala tillverkning får du en rostfri 
diskbänk av yttersta kvalité som du kommer ha glädje av i många år framöver. 



INLEDNING 3

Det rostfria köket är populärare än någonsin och passar in i alla 
olika typer av hem - modernt, lantligt eller ett läckert retrokök. För 
många är köket hemmets mest använda rum och har kanske till och 
med integrerats med vardagsrummet för att skapa öppenhet och 
atmosfär. En rostfri diskbänk skapar en härlig och stilren miljö som 
är både funktionell, lättskött och hygienisk och ger dig extra glädje 
i köket.

Purus rostfria diskbänkar är tillverkade i Sverige av svenskt stål i 
mycket hög kvalitet. Varje produkt kontrolleras noggrant genom hela 
tillverkningen för att garantera högsta kvalitet. Vi har ett brett utbud 
av diskbänkar och diskhoar där du kan välja exakt det utseende 
och den funktion som du önskar ha i ditt kök. Alla våra diskhoar 
och diskbänkar tillverkas i ett och samma stycke så det finns inga 
skarvar som samlar smuts och bakterier. Den rostfria plåten är 
slipad och borstad för att ge en vacker mattblank yta som är väldigt 
förlåtande mot repor.

Purus är en av Nordens största tillverkare av diskbänkar och 
inredningar i rostfritt stål. Över 50 års erfarenhet av utveckling och 
tillverkning av både serietillverkade produkter och skräddarsydda 
lösningar i rostfritt stål har gjort Purus till en ledande leverantör av 
rostfria diskbänkar.

ROSTFRI KÖKSINREDNING

Designa din måttanpassade  
rostfria diskbänk i vår konfigurator

purus.se/ritadindiskbank/

!



VÄLJ 
MELLAN 

TRE 
DESIGN- 
SERIER 



BASIC
Basic är de enkla valen - valfri rak diskbänk 
med längd upp till 3400 millimeter och fasta 

mått på kanter, uppvik och tjocklek. 
Borstad yta. 

 
 

Sid  18-19 

PREMIUM
Exklusiv diskbänk i 4 millimeter tjock plåt 
och med handtillverkade diskhoar som 

måttanpassas efter dina önskemål. 
Premium diskbänkar kan som tillval fås  

med en elegant blankpolerad kant,  
som gör den ännu snyggare och lyxigare.  

Borstad eller Antik yta.
 
 

Sid  20-21 

ORIGINAL
Original ger nästintill obegränsade  
valmöjligheter av mått och form. 

Rak, vinklad eller u-formad kombinerat med 
många olika kanter, uppvik, tjocklekar och 

urtag. Borstad eller Antik yta.
 - Valen är dina.

 
 

Sid  6-17
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Möjligheternas 
diskbänk
Med Purus designserie Original kan du anpassa din rostfria 
diskbänk precis utifrån just dina behov och önskemål.



OriginalORIGINAL   |   Möjligheternas diskbänk

Med Original finns inga gränser, utom möjligtvis fantasin. Här har du ett stort utbud av valmöjligheter. 
Flexibla mått på tjocklek och djup, med skarvfri längd upp till 4 meter, längre vid svetsad skarv. 

Vill du ha en diskbänk i vinkel? Inga problem. Här kan du välja mellan flera olika skärningar och 
format. Med alla våra olika kantalternativ och ett stort urval av diskhoar hittar du garanterat en 
design som passar just dig och ditt kök. Du kan även välja mellan två olika ytor - borstad eller  

antikbehandlad som har en mattare elegant yta.
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Diskbänk Original
20 millimeter tjock måttanpassad skiva i vinkel med infälld häll samt med rak framkant ger ett stilrent utseende på köket.  
Uppviket i bakkanten är elegant anpassat efter fönstren.
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ANPASSADE UPPVIK
Bakkanten är uppvikt i vinkeln vilket  
ger ett optimalt skydd. Uppviken är  
även elegant anpassade efter fönstren.
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Diskbänk Original
Lång och rejäl diskbänk på hela 5200 millimeter i längd och 50 millimeter tjock är tillverkad av två diskbänkar med näst intill osynlig skarv.  
Högt uppvik på 250 millimeter i bakkant för att skydda väggen.



MÅTTANPASSADE STÄNKSKYDD
250 millimeter högt uppvik ger väggen ett ordentligt skydd och är samtidigt lätt att hålla ren. 
Ingen mjukfog krävs mellan uppvik och diskbänk.





ELEGANT SLIPSKARV

Samtliga diskbänkar i vinkel  
svetsas och slipas för en  
vacker övergång som är  
näst intill osynlig.



EXAKT PASSNING
Då våra diskbänkar måttanpassas kan  
optimal passform och design erhållas.
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Diskbänk Original 20 millimeter tjock måttanpassad skiva med rak framkant och 150 millimeter högt uppvik ger ett stilrent intryck i köket. 

INTEGRERADE DISKHOAR
Samtliga diskhoar integreras med diskbänken 
genom att svetsas och slipas samman. 
Stora diskhoar utan skarvar förenklar vardagen. 



Skräddarsydd 
diskbänk & stänkskydd
Stänkskydd kan se ut på många sätt. Genom sitt utseende och form kan de framhäva det bästa 
ur köksmiljön. Den eleganta bågen kopplar på ett tilltalande sätt samman överskåp med vägg och 
arbetsyta vilket skapar ett spännande utseende.
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UPPVIK MED VÄLVD BAKKANT 

Den eleganta utformningen är svår att missa.
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Ett enkelt 
beslut
Purus serie Basic har tagits fram för att du enkelt ska kunna välja 
en vacker rostfri diskbänk.



BasicBASIC   |   Ett enkelt beslut

Väljer du vår diskbänk Basic är besluten inte många. Designserien utgår från fasta 
val på tjocklek och djup, med valfria längder upp till 3400 millimeter.
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Diskbänk Basic 40 millimeter tjock måttanpassad diskbänk med rak framkant och 50 millimeter högt uppvik.



Exklusivt & 
elegant
 
Med vår designserie Premium får du en rostfri diskbänk som är 
elegant och tidlös.



PremiumPREMIUM   |   Framtiden är här

Vår exklusiva diskbänk Premium är tillverkad i 4 millimeter tjock rostfri plåt vilket ger 
dig en solid känsla. Diskhoarna handtillverkas och kan beställas i valfria mått.  

Som tillval kan diskbänkens kanter poleras för ett högklassigt utseende.
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Diskbänk Premium Den fyra millimeter tjocka massiva rostfria skivan ger helt nya designmöjligheter. En oförglömlig upplevelse. En köksmiljö att älska.
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Skräddarsydd 
diskbänk & stänkskydd
Stänkskydd kan se ut på många sätt. Ett högt stänkskydd ger ett vattentätt och tåligt skydd för 
väggen samtidigt som det på elegant sätt smälter samman med den rostfri diskbänken. 
I detta köket har ett uppvik på hela 200 millimeter valts.
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KOMBINERAD DESIGN

En köksmiljö att likaså trivas och arbeta i.  
Mot vägg har man monterat en diskbänk 
i vinkel ur designserien Original med hög 
bakkant. Den eleganta och praktiska köksön 
har försetts med en diskbänk ur designserien 
Premium med ett överhäng som stilfullt svävar 
i luften.



En av nordens  
största tillverkare av 
köksinredningar i rostfritt

Rostfritt stål är ett tidlöst material som passar in i alla typer av 
hem och miljöer. Materialet är funktionellt genom att vara lättskött, 
slitstarkt och estetiskt tilltalande. Purus tillverkar därför diskbänkar, 
stänkplåtar, bänk- och överskåp samt hyllor i rostfritt stål för en 
optimal köksmiljö efter dina behov.

Utrusta ditt kök med en rostfri diskbänk eller varför inte låta det 
rostfria dominera och ge en industriell känsla och funktion.
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En optimal  
passform 
Måttanpassad rostfri hylla, stänkskydd och diskbänk med integrerad diskho ger en underhållsfri 
och hygienisk arbetsmiljö. Det väggtäckande stänkskyddet och den öppna hyllan bidrar till praktisk 
och trivsam matlagning.

ROSTFRIA KÖKSINREDINGAR

Måttanpassad rostfri hylla, väggtäckande 
stänkskydd och diskbänk.
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Vi vet att du sliter hårt, 
men vi tål det
Samtliga diskhoar och diskbänkar svetsas och slipas så att det inte uppstår skarvar som samlar 
smuts och bakterier.
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Rostfritt stål  
för en enkel vardag 

Köket är en plats i ditt hem där hygien och renlighet är som viktigast. 
Rostfritt stål är lättskött och kräver ingen regelbunden ytbehandling 
som till exempel trä och sten kräver. Det enda som behövs är daglig 
avtorkning. 

Då diskhon och diskbänken är tillverkade i ett och samma stycke 
finns inga skarvar som kan samla smuts och bakterier. Den rostfria 
plåten är slipad och borstad för att ge en vacker yta som är förlåtande 
mot repor.
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Färgade 
stänkplåtar
Med färgade stänkskydd på väggen får du ett stilrent 
utseende och långlivat skydd. Du kan välja mellan 8 
olika färger och ytor för att matcha de övriga detaljerna 
i ditt drömkök.

ANTIK YTA

En härligt mattare yta som både är tålig 
vacker. Den matta finishen gör sig väl i både 
moderna som klassiska kök.
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Skapa  
din fantastiska  
köksmiljö i rostfritt stål

Önskar du ett enhetligt utseende i köket finns stänkplåtar i samma 
material och ytbehandling som våra diskbänkar. Resultatet blir 
både harmoniskt och smakfullt. För ytterligare designmöjligheter 
finns stänkplåtarna i färgerna Rostfri, Svart, Guld och Brons och i 
iytbehandligarna borstad och antik.

Borstad 

Yta där längdriktningen är vackert 
borstad och slipad.

Antik

Vacker mattare patinerad yta.

Rostfri borstad

Rostfri antik

Brons borstad

Brons antik

Guld borstad

Guld antik

Svart borstad

Svart antik
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Inspiration Ett urval av alla möjligheter som går att göra med våra måttanpassade rostfria diskbänkar.
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Inspiration Ett urval av alla möjligheter som går att göra med våra måttanpassade rostfria diskbänkar.



www.purus.se
inredning@purus.se

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

Med reservation för tryckfel.

@purusrostfria

@puruskitchen
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Designa din måttanpassade  
rostfria diskbänk i vår online konfigurator

purus.se/ritadindiskbank/

!

Besök Purus på sociala medier för mer inspiration.

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

Christian Ekwall

Distrikt Väst - Rostfri inredning 
christian.ekwall@purus.se 
073-058 29 07


