
PURUS TOR är en ny golvbrunn anpassad för renovering/

nyproduktion för ingjutning i betong eller i likvärdigt material. 

TOR har en inbyggd förhöjningsring som är steglöst justerbar 

25 mm samt en låsbar tiltbarhet på 0-7° efter ingjutning. 

GVK - BKR - Säker Vatten - Golvbrunnsleverantörerna 

har tillsammans kommit överens om att en golvbrunn får luta 

maximalt 2 mm från dess centrum. Med purus TOR kan man 

justera detta i förekommande fall.

 

TOR finns i 2 utförande: 75 mm sida- och 75 mm botten. 

Testad och godkänd enligt SS-EN 1253

* Designa TOR med en Purus Square. En designsil som finns  

i olika mönster, färger och storlekar. Hitta inspiration på  

www.purusline.se

Tor 
rostfri golvbrunn med inbyggd förhöjning och låsbar tiltbarhet efter ingjutning

* Purus Square Platinum



Teknisk data

 

Tor
Golvbrunn med sid- och bottenutlopp av rostfritt stål, 
höj- och vinklingsbar efter ingjutning.
Uttagbart vattenlås av rostfritt stål

- Utlopp 75 mm
- Sil Art Deco 130 mm av plast
- Vattenlås rostfritt
- Klämring 130 mm, grå

Art. namn, beskrivning Utlopp dim. Kapacitet RSK nr.

Tor 75 P botten, med vattenlås, klämring och rund sil av plast Ø75 mm 0,9 liter/sek 711 82 71

Tor 75 P sida, med vattenlås, klämring och rund sil av plast Ø75 mm 0,9 liter/sek 711 82 72

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

PUrUS AB   
info@purus.se  
www.purus.se

Övrigt
PUrUS är medlem i Kakelföreningen.
PUrUS är medlem i Golvbranschens riksorganisation.
PUrUS är medlem i Säker Vatteninstallation vilket innebär att:
Produkten är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.
Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna 
och monteringsanvisningen följs.

Branschregler
- För anslutning av tätskikt och keramiska golv skall Byggkeramik   
   rådets branschregler för våtrum följas
- För anslutning av plastmatta skall GBr:s branschregler följas
- För montering skall VVS-I, Säker Vatteninstallations branschregler 
  följas.
   

Tor 75 sida

Tor 75 botten
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