
Designsluk
Limited edition



Ikke bare et sluk,  
men en innredningsdetalj



Å sette sitt personlige preg på et rom handler ofte om å 

finne detaljene som gjør en forskjell. Purus Limited  

Edition er en serie vakre gulvsluk som gir rom for ekstra  

kreativitet og eleganse på baderommet. I utførelsene 

Gold, Onyx eller Rose Gold utrykker de, uten å  gå på 

komprimiss med både design eller kvalitet, din  

unike følelse og stil.



Vår gyldne familie

Chess Gold

Rib Gold

Pearl Gold



Purus Line Gold

Metalliske toner og skinnende detaljer som gull,  
gir et luksuriøst uttrykk. 
Med gylne metaller og varme farger skaper man en trendy 
effekt i baderommet. Du kan lett sette din personlige vri på 
interiøret. 

Vår gyldne familie

Chess Gold

Rib Gold

Pearl Gold

La deg inspirere!



Purus Line Onyx

Årets store baderomstrend. Sort skaper  
spenning, kontrasten fremhever andre farger.
Rette linjer og former som gir en minimalistisk og moderne  
atmosfære
Bind det hele sammen med trendy baderomsinteriør som 
matcher og skap en spennende og personlig kontrast.

La deg inspirere!



Pearl Onyx

Rib Onyx

Chess Onyx

Det spennende sorte



Klassisk og romatisk

Chess Rose Gold

Rib Rose Gold

Pearl Rose Gold



Purus Line Rose Gold

La baderommet ditt skinne med våre           \
romantiske Rose Gold rister.De lekne, rødlige 
nyansene innen innredning man kan bruke 
for et rolig og helhetlig uttrykk.
Rose Gold gir et klassisk og samtidig  
moderne grafiske uttrykk.

Chess Rose Gold

Rib Rose Gold

Pearl Rose Gold

La deg inspirere!



Purus Corner 

Purus Corner er en løsning for plassering av gulvsluket i et 
hjørne. Det passer spesielt godt med fliser som legges  
diagonalt. Purus Corner ser bra ut i  
mindre baderom, og ser estetisk bra ut når du velger runde 
dusjhjørner. En liten detalj med stor effekt.



Purus Corner 

Purus Corner gir muligheter

Pearl Onyx

Pearl Gold

Wave Rose Gold



NYHET 
Purus Line Sort Matt



Purus Line Sort Matt 



Purus designsluk kan du legge helt inntil vegg 
som gir mulighet for store fliser i dusjen som 
i resten av baderommet uten at det påvirker 
fallet og dessuten slippper du å stå på sluket. 

Med sitt smarte design og sin praktiske 
konstruksjon forhindrer vår NOOD-vannlås 
dårlig lukt. Et resultat av flere års utvikling av 
funksjon, design og sikkerhet har gjort Purus 
håndverkerens førstevalg med sin unike 
klemring av stål.

Sikkerhet, funksjon &  
design sammen

Sortimentoversikt

Purus Line Limited Edition

Rist Gold

Rist Onyx

Lengde 
900 mm

Lengde 
1000 mm

Lengde 
1200 mm

Lengde 
800 mm

Lengde 
700 mm

Lengde 
600 mm

Lengde 
900 mm

Lengde 
1000 mm

Lengde 
1200 mm

Lengde 
800 mm

Lengde 
700 mm

Lengde 
600 mm

Rib

Chess

Pearl

Rib

Chess

Pearl

3402044

3402055

3402049

3402061

3402072

3402066

3402045

3402056

53402051

3402062

3402073

3402067

–

–

–

–

–

–

3402043

3402054

3402048

3402059

3402071

3402065

3402042

3402053

3402047

3402058

3402069

3402064

3402041

3402052

3402046

3402057

3402068

3402063



Akkurat som våre øvrige designsluk tar Purus 
Limited Edition bort tidligere begrensninger 
på badet. Når du velger designsluk kan du 
eksempelvis legge store fliser i dusjen som på 
resten av baderommet, uten at det påvirker 
fallet.

Sikkerhet, funksjon &  
design sammen

Lengde 
900 mm

Lengde 
1000 mm

Lengde 
1200 mm

Lengde 
800 mm

Lengde 
700 mm

Lengde 
600 mm

Rib

Chess

3401361

3401367

3401362

3401368

3401363

3401369

3401359

3401366

3401358

3401365
3401357

3401364

Purus Corner Limited Edition

3402074

3402075

3401352

Rist Corner

Gold Pearl

Onyx Pearl

Rose Gold Wave

Purus Line Limited Edition

Rist Rose Gold

Purus Line og Corner er 
teknisk godkjent av Sintef 
Byggforsk for montasje 
inntil vegg.

Purus er miljøfyrtårn 
sertifisert. Dette betyr å ta 
miljøansvar i hverdagen.

Purus gulvsluk er godkjent 
i henhold til europanor-
men for gulvsluk EN 
1253. Kan installeres i alle 
typer våtrom.

Purus AB er sertifi-
sert i henhold til ISO 
9001. Alle Purus 
produkter i plast, 
støpejern og rustfritt 
stål er gjenvinnings-
bare

Gulvslukene er produsert for norske byg-
geforhold og er godkjente av samtlige 
bransjeorganisasjoner for sikkert våtrom. 
Purus Limited Edition finnes i Purus Line og 
Purus Corner.
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Utviklet, designet og produsert i Skandinavia.

Vår kontinuerlige produktutvikling kan medføre endringer i 
utførelse, pris, design og konstruksjon, noe vi forbeholder 

oss retten til. Med forbehold om trykkfeil.

        www.purus.no


