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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 ritn
ing-

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 u
tloppshus 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 fra
mtagna för ditt projekt. Det kan vara 

rännor med fall, lågbyggda, flera utlopp m.m. Vi tar tills
am-

mans fram en ritning som du godkänner innan vi tillv
erkar 

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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ANRIN Stainless Team
Installation Kuravex®

Installationsanvisning Kuravex®

 
Nedan följer en generell installationanvisning för våra Kuravex®-produkter. Om frågor 
eller funderingar uppstår, vänligen kontakta vår kostnadsfria support för ytterligare hjälp. 
Se längst ner för kontaktdetaljer.

Förpackningen innehåller:

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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Uppsamlingskärl

Gallerhållare

Galler (Beroende på sort)

Silkorg

Lyftkrok för underlätta lyftning av galler

Installationsanvisning Kuravex®

 
Säkerställ att golvbrunnen är korrekt installerad och att den sitter stadigt. Tryck ned 
Kuravex® kärlet med ett jämnt tryck i brunnen. Täta förbindelsen emellan kärlet 
och brunnen med en tätningsmassa eller liknande. Säkerställ att gallerhållarens 
överkant är i våg och att den är i samma höjd som det färdiga golvet.

Gör rent klisterflänsen med aceton för att säkerställa att den är helt ren. Behandla 
sedan flänsen med primer. Gjutningen skall utföras upp till överkant klisterfläns. 
Applicera sedan tätskikt och låt det torka enligt tillverkarens anvisning.

Installera gallerhållare. Säkerställ att kanten på gallerhållaren inte ligger mot tätskik-
tet. Lyft ur gallerhållaren och fyll kanten med fix för fastsättning. När plattsättningen 
är utförd och fogen torkat skall kanten mellan gallerhållaren och plattor tätas med 
elastisk fog. Installera silkorg och galler.
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ANRIN Nordic AB
STAINLESS TEAM
Telivägen 2
149 41 NYNÄSHAMN
 
Phone: 010 - 209 0 902
Mail: info@stainlessteam.se


