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GOL

ANRIN Stainless Team
Drift och skötselanvisning golvrännor
Oavsett om du behöver en ränna för en dusch, garage eller indust

ORKÖK
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GOLVRÄNNOR

h, garage eller industri så har vi lösningen för dig! Vi
älvklart ränna utefter dina behov och specifikationer.
par vi den bästa produkten för dig och du kan känmed vår tekniska personal som tillhandahåller ritningela vårt utbud på vår hemsida www.stainlessteam.se.

har ett antal standardrännor men tillverkar självklart ränna utefter
Genom vår flexibla produktionsanläggning skapar vi den bästa pro
na dig trygg i hela projektet genom kontakt med vår tekniska pers
ar, goda råd och säkra leveranser. Du hittar hela vårt utbud på vår

GOLVRÄNNA FÖR DUSCH/BAD

Kan fås med olika design på galler. Standardutlopp
är 50- eller 75mm men kan levereras med andra utloppsdimensioner. 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 STO

D

Golvrännor för storkök och industr
ar. Galler och sil ingår. Välj därtill u
nutlopp eller Sidoutlopp, fast vat
Storlek på ränna anpassas utefter

utlopp
ra utolvtyp
oppet
r utan

KURAVEX - FOTSKRAPA

Standardstorlek 800x500mm och kan fås till olika golvbeläggGolvrännor med avtagbart vattenlås
ningar.
Kuravex fotskrapa är praktiskt för att hålla fastigheten
den förhindrar
lera, sand
ochkan
annan
smuts
Avloppssystemet
måste rengöras
regelbundet
att säkerställa att det fungerar opti-ren eftersom
Lyft upp vattenlåset
med hjälp av handtaget.
Vattenlåset
sitta hårt
om den som
inte
för storkök
och industri
kan fås
till olikaförgolvbeläggningmalt. Hur
oftadärtill
rengöring
skall ske beror på
en längre period.
När du sätterutlopp
tillbaka vattenlåset,
kontrollera
att
skorunder
att komma
in. 160mm
säkerställer
hög
ch sil ingår.
Välj
utloppshus
föravloppssystemets
ändamålet nyttjande
(Botte-och kvaliteten finnsharpårengjorts
på avloppsvattnet. Blir vat-tenlåset uttorkat, kan det emellertid samlas smuts i det som
tätningen sitter som den ska. För att underlätta återinstallationen, använd ett glidmedel
kapacitet.
Kan
fås
med
antingen
aluminium/gummigaller
eller
r Sidoutlopp,
fast vattenlås eller löstagbart vattenlås).
skall tas bort. Använd i detta fall antibak-teriellt rengöringsmedel för att tvätta systemet
(till exempel GLIDEX) eller en tvållösning.
änna anpassas
utefter
och skölj vattenlås
noga förfrågan.
med hjälp av mycket vatten. Desinfektionsmedel skyddar RST stålgaller.

För stainless team gipsavskiljare
ÄNNA
FÖR STORKÖK/INDUSTRI

också mot lukt och ansamling av smuts. Använd inte rengöringsmedel som innehåller
ammoniak eller andra frätande ämnen. Golvrännor i rostfritt och syrafast stål ska inte
komma i kontakt med stål, järn eller andra korrosionsbenägna metaller.

a golvbeläggla fastigheten
an smuts som
kerställer
hög med fast vattenlås
Golvrännor
mmigaller eller

Kontrollera att pluggen sitter på plats korrekt. Pluggen kan tas bort för att underlätta vid
rengöring och/eller spolning. Var noggrann med att pluggen sitter korrekt på plats efter
rengöring.

CIALRÄNNOR

m vår moderna produktionsanläggning kan vi tillverka
nnor speciellt framtagna för ditt projekt. Det kan vara
med fall, lågbyggda, flera utlopp m.m. Vi tar tillsamram en ritning som du godkänner innan vi tillverkar
så vi säkerställer att du blir helt nöjd med slutproduk-

n joker är vår
r från vattnet.
ation på sjuk-
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SPECIALRÄNNOR

Genom vår moderna produk
alla rännor speciellt framtagn
rännor med fall, lågbyggda,
Under byggnadsfasen var medveten om följande mans fram en ritning som d
rännan så vi säkerställer att d
Under uppbyggnad kommer golvrännorna i kontakt med skadliga ämnen (betongten. av vattenlåset i ett senare
damm, murbruk och lim) och detta kan försvåra borttagning
skede. Om golvet ska avjämnas skall man skydda vattenlåset och övriga delar på
rännan under arbetet.

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 sjukhus och andra miljöer. Läs mer på vår hemsida.

ANRIN Nordic AB
STAINLESS TEAM
Telivägen 2
149 41 NYNÄSHAMN
Phone: 010 - 209 0 902
Mail: info@stainlessteam.se

