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ANRIN Stainless Team
Drift och skötselanvisning gipsavskiljare

Carryhot-termoskärl är tillverkade av förstklassigt rostfritt stål. Tack vare kontinuerlig produktutveckling är Carryhot-termoskärlen en kon-
kurrenskraftig lösning för transport och distribution av livsmedel. Carryhot-termoskärlen är hermetiska, hygieniska och lätta att hålla rena. 
De är också stapelbara. Kärlen finns i fem storlekar, från 10 liter till 30 liter. Dubbelväggen garan-terar att maten håller rätt temperatur under 
en lång tid. Vi kan, efter förfrågan, märka kärlen med varumärke eller text genom etsning. Produkten används flitigt av bland annat finska 
försvaret sedan många år tillbaka.

För stainless team gipsavskiljare
 
Gipsavskiljaren är i två delar och kan öppnas enkelt och snabbt med hjälp av spän-
nerna på sidan. Avskiljaren installeras i anslutning till bänkens utloppsrör och skruvas 
fast på väggen med de medföljande väggfästena. Vid behov ansluts avloppsröret till 
golvavlopp med ett separat rör. Avskiljaren användning är lämplig för att t.ex. separera 
gips och andra ämnen som är tyngre än vatten från vattnet. Avskiljaren är tillverkad av 
syrafast stål EN.1.4404.

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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Rengöring
 
I de flesta fall är tvätt med bara vatten tillräckligt för rengöring och detta kan med fördel 
utföras med hjälp av varmt vatten eller ånga.

Vid behov:
Om det behövs kan du använda ett klorbaserat rengöringsmedel eller annat för rengö-
ring lämpligt ämne. Använd inte ämnen som innehåller svavelsyra eller saltsyra.

Efterbehandling:
Ta försiktigt bort rengöringsmedlet från stålytan genom att skölja med mycket vatten.

Övrigt
 
• Använd inte vassa föremål för rengöring.
• Lämna inte i kontakt med rostande metaller.
• Utför rengöring regelbundet.
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ANRIN Nordic AB
STAINLESS TEAM
Telivägen 2
149 41 NYNÄSHAMN
 
Phone: 010 - 209 0 902
Mail: info@stainlessteam.se


