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GOLVBRUNNAR
Våra golvbrunnar tillverkas alltid i syrafast stål (EN 1.4404) för att säkerställa högsta kvalité och hållbar-
het. Vi innehar alla certifikat som krävs samt att vår personal hela tiden vidareutbildas för att leverera 
produkter som möter morgondagens krav. Nedan ser du ett axplock på våra standardbrunnar som vi 
kan leverera med kort varsel. 
Du hittar hela vårt utbud på vår hemsida www.stainlessteam.se. 

GOLVBRUNNAR
Med bottenutlopp eller sidoutlopp. Kan fås med löstagbart 
vattenlås eller fast monterat vattenlås beroende på instal-
lationsområde. Utloppet finns som standard i 75mm eller 
110mm men går också att få i 32mm och 50mm efter förfrå-
gan. Golvbrunnen anpassas utefter golvtyp med rätt tillbehör. 
Levereras med standardsil men kan fås med olika design på 
sil efter förfrågan. Tillbehör till golvbrunnar är silkorg, extra ut-
lopp, mekaniskt vattenlås, klämringar, klinkerram etc.

SPYGATTER
Med bottenutlopp eller sidoutlopp. Kan fås i olika utföranden 
beroende på vilken golvtyp som spygatten ska installeras i. 
Finns med 32mm eller 50mm utlopp. Kan fås med skruv-
lås för säker installation samt högre belastningsklass för att 
klara av bil och trucktrafik. Egen design på sil är möjlig efter 
förfrågan.

SANDAVSKILJARE
Våra sandavskiljare kan fås med sidoutlopp eller bottenut-
lopp i dimensionen 75mm eller 110mm. Den är bestyckad 
med en sandavskiljande korg och vattenlås. Finns i olika ver-
sioner beroende på golvtyp. Standardstorlek är 360x300mm 
men kan fås i andra storlekar efter förfrågan.

GOLVBRUNN MAXI
Kan fås med botten eller sidoutlopp. Båda varianterna har 
vattenlås och kan fås med antingen 75mm eller 110mm ut-
lopp. Golvbrunn MAXI är utrustad med silkorg för enkel rens-
ning och med dess stora volym klarar den av att svälja större 
mängder vatten på kort tid vilket gör att den passar perfekt i 
t.ex. tvättstuga eller område där man häller ut vatten.
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GOLVRÄNNOR
Oavsett om du behöver en ränna för en dusch, garage eller industri så har vi lösningen för dig! Vi 
har ett antal standardrännor men tillverkar självklart ränna utefter dina behov och specifikationer. 
Genom vår flexibla produktionsanläggning skapar vi den bästa produkten för dig och du kan kän-
na dig trygg i hela projektet genom kontakt med vår tekniska personal som tillhandahåller ritning-
ar, goda råd och säkra leveranser. Du hittar hela vårt utbud på vår hemsida www.stainlessteam.se. 

GOLVRÄNNA FÖR DUSCH/BAD
Kan fås med olika design på galler. Standardutlopp 
är 50- eller 75mm men kan levereras med andra ut-
loppsdimensioner. Rännan anpassas utefter golvtyp 
och finns som standard i måtten 1000x100. Utloppet 
är placerat i mitten. Golvrännan kan fås med eller utan 
vattenlås.

GOLVRÄNNA FÖR STORKÖK/INDUSTRI
Golvrännor för storkök och industri kan fås till olika golvbeläggning-
ar. Galler och sil ingår. Välj därtill utloppshus för ändamålet (Botte-
nutlopp eller Sidoutlopp, fast vattenlås eller löstagbart vattenlås). 
Storlek på ränna anpassas utefter förfrågan.

KURAVEX - FOTSKRAPA
Standardstorlek 800x500mm och kan fås till olika golvbelägg-
ningar. Kuravex fotskrapa är praktiskt för att hålla fastigheten 
ren eftersom den förhindrar lera, sand och annan smuts som 
finns på skor att komma in. 160mm utlopp säkerställer hög 
kapacitet. Kan fås med antingen aluminium/gummigaller eller 
RST stålgaller.

SPECIALRÄNNOR
Genom vår moderna produktionsanläggning kan vi tillverka 
alla rännor speciellt framtagna för ditt projekt. Det kan vara 
rännor med fall, lågbyggda, flera utlopp m.m. Vi tar tillsam-
mans fram en ritning som du godkänner innan vi tillverkar 
rännan så vi säkerställer att du blir helt nöjd med slutproduk-
ten.

SPECIALPRODUKTER
Vi har förstås andra produkter att erbjuda. En joker är vår 
gipsavskiljare som effektivt skiljer tyngre partiklar från vattnet. 
Det gör att avskiljaren lämpar sig väl för installation på sjuk-
hus och andra miljöer. Läs mer på vår hemsida.
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Stainless Team Sverige är ett samarbete sedan 2019 mellan ANRIN Nordic och Stainless Team Finland OY. 

ANRIN Nordic etablerades på den svenska marknaden redan 2017 och tillverkar, marknadsför och säljer rännor i 
polymerbetong. 

Stainless Team Sverige marknadsför och säljer rostfria/syrafasta produkter för den svenska marknaden.

ROSTFRIA PRODUKTER

MADE IN FINLAND!

Läs mer på vår hemsida där du hittar mer information samt komplett utbud av våra produkter.

www.stainlessteam.se

ANRIN NORDIC FILIAL 
Orrvägen 6 

148 34 ÖSMO

Tel: 010-209 0 902
Hemsida: www.stainlessteam.se
E-post: info@stainlessteam.se

  
  Vi kan BIM:


