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Rostfria golvrännor för alla behov  
Från standard till skräddarsydd



Lokal tillverkning i  
Smålandsstenar  
med lång tradition
PURUS är stolta över att all tillverkning av rostfria golvrännor 
och golvbrunnar sker i Sverige. 
Genom den lokala tillverkningen kan vi erbjuda 
konkurrenskraftiga priser och ett brett produktsortiment
 av hög svensk kvalité. 

PURUSRÄNNAN 100
Smal och funktionell ränna med hög kapacitet

Purus är en unik leverantör på marknaden med att erbjuda en 100 mm 
bred ränna som standard i sitt sortiment med en hög flödeskapacitet. 
Brunnsdelen finns även i plast, vilket också gör Purusrännan 100 unik.

Purusrännan 100 är tillverkad i rostfritt syrafast stål vilket gör den 
utmärkt för miljöer som ställer krav på funktionalitet, hållbarhet 
och hygien. Storkök, sjukhus, spaanläggningar, garage och olika 
industrimiljöer är exempel på anläggningar för Purusrännan 100.

Vi tillverkar givetvis även kundspecificerat vad gäller mått, materialval 
och belastningsklasser.

Effektiv golvränna för  
garage och verkstad

Vi tillverkar även 
kundanpassade rännor

Purus golvrännor
med hög flödeskapacitet



GOLVAVLOPP FÖR  
INDUSTRI & STORKÖK
Brett produktsortiment av 
rostfria golvavlopp

Vi lagerför ett stort standardsortiment av olika 
golvrännor upp till 2.5 m. Till golvrännor och 
golvbrunnar har vi tillbehör såsom silkorgar, 
sandfång och vattenlås

Med egen tillverkning erbjuder vi även 
kundanpassade produkter och lösningar vad 
gäller mått, materialval och belastningsklasser. 
Samtliga rostfria golvrännor och golvbrunnar är 
anpassade för olika golvbeläggningar

KANALSYSTEM
Golvrännor för industri med inbyggt fall

Kanalsystemet har många kombinationsmöjligheter och är lämplig där 
stora mängder vatten ska hanteras på en större yta. Fördelen är att 
det finns ett inbyggt fall i golvrännan. Konstruktionen gör installationen 
både enkel och säker.

PURUSSTÖDET
Snabba & enkla installationer

Våra golvrännor justeras enkelt i våg och i höjd med hjälp av 
monteringsben som även säkerställer att golvrännan hamnar på 
avsedd plats vid ingjutning. Brunnsdelen är roterbar och finns i  
rostfritt stål eller plast. Finns med botten eller sidoutlopp. 

Golvbrunnar för stora  
flöden i storkök

Garanterar korrekt 

installation i höjd och våg

Kanalsystem

360°
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Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar 
i utförande, design, konstruktion och pris vilket vi  
förbehåller oss rätten till.

Med reservation för tryckfel.

KONFIGURATOR
Bygg din Purusränna 100

Bygg din egen rostfria golvränna med ett stort urval  
av standardkomponenter, för just dina behov.  
Din färdiga konfigurering kommer att visa dig: 

• Tekniska specifikationer

• Beräknad leveranstid

 
Vid kundanpassning kontakta info@purus.se  tlf: 010 - 41 44 900
För att erhålla offert så skickar du din konfiguration till oss enkelt med en knapptryckning.

https://www.purus.se/

konfigureraranna100/standard/


