PURUS
PURUS – szwedzka jakość i funkcjonalność
Purus to szwedzki producent i dostawca innowacyjnych, funkcjonalnych
i niezawodnych rozwiązań do odprowadzania wody z pomieszczeń mokrych. Dzięki szerokiej gamie opatentowanych produktów PURUS skutecznie rozwiązuje wiele problemów instalacyjnych. Poniżej przedstawiamy
kilka ciekawych i inspirujących rozwiązań.

System PUM – najniższe syfony umywalkowe na świecie
Do najczęściej występujących problemów związanych z wszelkiego rodzaju
syfonami umywalkowymi bez wątpienia można zaliczyć: problemy z i podczas ich czyszczenia, jakość użytych materiałów szczególnie uszczelek
i przede wszystkim fakt, iż te powszechnie dostępne na Polskim rynku
zajmują sporo miejsca pod umywalką. Dotyczy to zarówno umywalek
tradycyjnych, zabudowanych jak i umywalek dla niepełnosprawnych.
Rozwiązaniem wszystkich tych problemów jest System PUM – Purus
Universal Membrane. To nowe rewolucyjne rozwiązanie, które zastępuje
tradycyjny syfon. PUM to specjalna membrana, wykonana z wysokiej
jakości tworzywa silikonowego odpornego na działanie silnych związków
chemicznych i wysokich temperatur. Nowa technologia pozwala zaoszczędzić przestrzeń pod umywalką, bez ograniczania przepustowości. PUM
skutecznie blokuje przykre zapachy, nie pozwala na cofanie się wody,
a dzięki przepływowi powietrza tylko w jedną stronę, działa jak zawór
napowietrzający. Wysoka jakość użytych materiałów (PP / EPDM / INOX )
gwarantuje trwałość i wytrzymałość.

Odwodnienia prysznicowe PURUS – szwedzka funkcjonalność i syfon
suchy w standardzie.
O odwodnieniach prysznicowych powiedziano i napisano już chyba
wszystko. Producenci prześcigają się wymyślając nowe kształty i wzory,
ale czy zawsze idzie to w parze z funkcjonalnością? Współcześnie rola
i postrzeganie łazienki jest znacznie szersze niż miało to miejsce dawniej.
Jeszcze kilka lat temu łazienka była miejscem jedynie do mycia się, dziś
oczekujemy, że będzie ona pełniła funkcję swego rodzaj pokoju kąpielowego. Pokoju, w którym wszystko jest zorganizowane, funkcjonalne
i estetyczne, gdzie oprócz podstawowych czynności higienicznych można
się zrelaksować i odpocząć. Aktualnie łazienka stała się odzwierciedleniem
dobrego gustu, a nieustannie zmieniające się trendy sprawiły, że łazienka
jest jednym z ważniejszych pomieszczeń w domu, któremu poświęcamy
coraz więcej uwagi już na etapie projektowania.
Obecnie większość osób decyduje się zastąpić tradycyjną kabinę prysznicową natryskami bez brodzików. Montaż odwodnienia prysznicowego
pozwala na urządzenie estetycznej i funkcjonalnej łazienki, z której bez
żadnych przeszkód mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne oraz
małe dzieci. Odwodnienia prysznicowe dają nam dużą swobodę aranżacji
oraz możliwość zagospodarowania niemal każdego centymetra powierzchni naszej łazienki. Jednak wybór i instalacja odpowiedniego odwodnienia
może nastręczać wiele problemów, a dotyczą one najczęściej: ograniczeń
związanych z wysokością odwodnienia i szerokością kratki, możliwością
dogodnego usytuowania, prawidłowego uszczelnienia oraz możliwością
instalacji odwodnień prysznicowych na konstrukcjach drewnianych.
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Odwodnienia prysznicowe PURUS rozwiązują wszystkie te problemy. Poza
odwodnieniami liniowymi oferujemy szeroką gamę odwodnień punktowych i narożnikowych, które dają zupełnie nowe możliwości aranżacyjne.
• PURUS LINE – odwodnienia liniowe
Wysokość całkowita zabudowy wynosi 76-86 mm. Stylizowana
kratka ze stali nierdzewnej o szerokości 65 mm. Dostępne długości
600/700/800/900/1000/1200. Przepustowość zgodna z EN 1253.
• PURUS CORNER – odwodnienia narożnikowe
Wysokość całkowita zabudowy wynosi 76-86 mm. Przepustowość
zgodna z EN 1253.
• PURUS SQUARE – odwodnienia punktowe
Stylizowana kratka ze stali nierdzewnej 155x155x6 mm. Całkowita
wysokość zabudowy wynosi 80 mm. Odpływ boczny obracany 360°.
Przepustowość zgodna z EN 1253.

Ponadto
Wszystkie odwodnienia prysznicowe PURUS dostarczane są do klienta jako
gotowy do prostej instalacji zestaw.
Wszystkie, jako jedyne na polskim rynku standardowo wyposażone są
w opatentowany syfon suchy NOOD, który skutecznie blokuje przykre
zapachy nawet z często wysychających wpustów, nie pozwala na cofanie
się wody, a dzięki przepływowi powietrza tylko w jedną stronę, działa jak
zawór napowietrzający. Wymienny syfon w prosty sposób można zdemontować i bardzo łatwo wyczyścić.
Odwodnienia prysznicowe PURUS wyposażone są również w specjalną
klamrę zaciskową, która umożliwia bezproblemowe i wodoszczelne połączenie wpustu z matami i mankietami uszczelniającymi.
Specjalny samoprzylepny mankiet podłogowy DUO, który nie wymaga
nakładania dodatkowych warstw hydroizolacji i na który bezpośrednio po
przyklejeniu można układać płytki ceramiczne dostarczany jest w zestawie
z odwodnieniem.
Odwodnienia prysznicowe PURUS można instalować na posadzkach betonowych i na konstrukcjach drewnianych zarówno z płytkami ceramicznymi
jak i wykładzinami elastycznymi.
Potwierdzeniem wysokiej jakości oraz niezawodności naszych rozwiązań
jest fakt, iż od początku działalności PURUS na polskim rynku nie otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia reklamacyjnego.
Witamy w świecie PURUS.
PURUS Polska
ul. Krotoszyńska 67
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62/ 720-38-11
fax 62/ 733-80-38
biuro@puruspolska.pl
www.puruspolska.pl
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