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Rustfrie kjøkkenbenker
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Produksjon
med lang tradisjon
Purus er stolte av at produksjonen av våre skreddersydde rustfrie kjøkkenbenker
og -innredning skjer i Sverige. Takket være vår produksjon får du en rustfri
kjøkkenbenk av ypperste kvalitet som du vil ha glede av i mange år fremover.

RUSTFRITT KJØKKEN
Det rustfrie kjøkkenet er mer populært enn noen gang og passer
inn i alle ulike typer hjem - klassisk, landlig eller et moderne kjøkken.
For mange er kjøkkenet hjemmets mest brukte rom og er til
og med kanskje integrert med stuen for å skape åpenhet og
en god atmosfære. En rustfri kjøkkenbenk skaper et delikat
og stilrent miljø som både er funksjonelt, lettstelt og hygienisk.
Våre rustfrie kjøkkenbenker produseres i Sverige. Hvert produkt
kontrolleres nøye gjennom hele produksjonsprosessen for å
garantere høyeste kvalitet. Vi har et bredt utvalg av kjøkkenbenker
og -vasker der du kan velge akkurat det utseende og de målene
som passer til ditt kjøkken. Alle våre kjøkkenbenker og -vasker
produseres i et og samme stykke så det finnes ingen skjøter som
samler smuss og bakterier. Den rustfrie platen er slipt og børstet for
å gi en delikat overflate.
Purus er en av Nordens største produsenter av kjøkkenbenker og
-innredning i rustfritt stål. Over 50 års erfaring med utvikling og
produksjon av både serieproduserte produkter og skreddersydde
løsninger i rustfritt stål har gjort Purus til en ledende leverandør av
rustfrie kjøkkenbenker.

!

Design din skreddersydde
rustfrie kjøkkenbenk i vår konfigurator

Konfigurator kommer snart!

INFORMASJON 5

VELG
MELLOM
TRE
DESIGNSERIER

ORIGINAL
Original gir nesten ubegrensede
valgmuligheter når det kommer til mål og form.
Rett, vinklet eller u-formet kombinert med
mange ulike kanter, oppbrett, tykkelser og
uttak. Børstet eller antikk overflate.

Side 6-17

BASIC
Basic er de enkle valgene - valgfri rett
kjøkkenbenk med lengder opp til 3400
millimeter og faste mål på kanter, oppbrett
og tykkelse. Børstet overflate.

Side 18-19

PREMIUM
Eksklusiv kjøkkenbenk i 4 millimeter tykt stål
og med håndlagde vasker som tilpasses
etter dine ønsker.
Premium kjøkkenbenker kan som også fås
med en elegant blankpolert kant, som gjør
den lekker og mer luksuriøs.
Børstet eller antikk overflate.

Side 20-21
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Original
ORIGINAL | Mulighetenes kjøkkenbenk
Med Original har du mange valgmuligheter. Fleksible mål på tykkelse og dybde,
og skjøtefri lengde på opptil 4 meter, lengre med sveiset skjøt.

Vil du ha en kjøkkenbenk i vinkel? Ikke noe problem. Her kan du velge mellom flere ulike
varianter. Med våre kantalternativer og et stort utvalg av vasker finner du garantert et design som
passer akkurat deg og ditt kjøkken. Du kan også velge mellom to ulike overflater - børstet eller
antikkbehandlet som har en mattere elegant overflate.

Mulighetenes
kjøkkenbenk
Med designserien Original kan du tilpasse din rustfrie kjøkkenbenk
ut fra dine personlige behov og ønsker.

Kjøkkenbenk
Original

20 millimeter tykk måltilpasset benkeplate i vinkel med innfelt koketopp og rett forkant gir et stilig utseende på
kjøkkenet. Bakkanten er elegant tilpasset til vinduene.
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TILPASSET BAKKANT
Bakkanten gir optimal beskyttelse.
Den er også elegant tilpasset
vinduene.
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SKREDDERSYDD BESKYTTELSESPLATE
En 250 millimeter høy bakkant i rustfritt stål som beskytter veggen og er samtidig lett å
holde ren. Det er ikke behov for fug mellom bakkant og kjøkkenbenk.

Kjøkkenbenk
Original

En 5200 mm lang og 50 mm tykk og solid kjøkkenbenk i rustfritt stål, produsert av to benker med usynlige skjøter.
Med en bakkant som er 250 mm høy for å beskytte veggen.

ELEGANT SKJØT
Samtlige kjøkkenbenker i vinkel
sveises og slipes for en lekker
overgang.

INSPIRASJON 15

INTEGRERT VASK
Samtlige vaskekummer integreres i
kjøkkenbenken ved å at de sveises og slipes
sammen. Store vasker forenkler hverdagen.

NØYAKTIG PASSFORM
Våre kjøkkenbenker er skreddersydde,
derfor kan optimal passform og
design etter eget ønske oppnås.

Kjøkkenbenk Original

20 millimeter tykk skreddersydd benk med rett fremkant og 150 millimeter høy bakkant gir et stilrent kjøkken.

16 INSPIRASJON

INSPIRATSJON 17

ELEGANT BUET BAKKANT

Skreddersydd
kjøkkenbenk og
beskyttelsesplate
Beskyttelsesplater kommer i mange varianter. Med sitt utseende og sin form kan den fremheve
det beste på kjøkkenet. Den elegante rustfrie platen kan koble overskap med vegg og benk på en
lekker og sømløs måte, som skaper et delikat utseende.
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Basic
BASIC | Et enkelt valg

Velger du vår kjøkkenbenk Basic er valgmulighetene begrenset. Basic tar utgangspunkt i
fastsatte mål når det gjelder tykkelse og dybde, men valgfrie lengder opp til 3400 mm.

Et enkelt valg
Designserien Basic er utviklet for at du enkelt skal kunne velge en
lekker rustfri kjøkkenbenk.

Kjøkkenbenk Basic

40 mm tykk måltilpasset kjøkkenbenk med rett fremkant og 50 mm høy bakkant.
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Premium
PREMIUM | Fremtiden er her

Vår eksklusive kjøkkenbenk Premium er produsert i en 4 mm tykk massiv rustfri
plate som gir deg en følelse av kvalitet. Vaskene håndlages og kan bestilles etter
valgfritt mål og ønske. Som tilvalg kan kjøkkenbenkens kanter poleres for et
eksklusivt utseende.

Eksklusivt og
elegant
Med Premium får du en rustfri kjøkkenbenk som er elegant og
tidløs.

Kjøkkenbenk Premium

Den 4 mm tykke rustfrie benken gir helt nye designmuligheter. Gir et eksklusivt preg på ditt drømmekjøkken.
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KOMBINERT DESIGN

Skreddersydd
kjøkkenbenk og
beskyttelsesplate
Beskyttelsesplater kommer i mange ulike varianter. En høy beskyttelsesplate gir en vanntett og
holdbar beskyttelse for veggen samtidig som det på et elegant vis smelter sammen med den
rustfrie kjøkkenbenken. På dette kjøkkenet er det valgt en bakkant på 200 mm.

Et kjøkken man skal glede seg over og trives i.
Mot veggen er det montert en kjøkkenbenk
i vinkel fra designserien Original med
høy bakkant. Den elegante og praktiske
kjøkkenøyen prydes med en kjøkkbenk fra
designserien Premium med et overheng som
stilfullt svever i luften.
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En av nordens
største produsenter av
kjøkkeninnredning i rustfritt stål
Rustfritt stål er et tidløst materiale som passer inn i alle typer hjem
og miljø. Rustfritt stål er funksjonelt ved at det er lettstelt, slitesterkt
og estetisk tiltalende. Purus produserer derfor kjøkkenbenker,
beskyttelsesplater, benk- og overskap, samt hyller i rustfritt stål for et
kjøkken etter dine behov.

RUSTFRI KJØKKENINNREDNING
Skreddersydd rustfri hylle, vegg med
beskyttelsesplate og kjøkkenbenk i rustfrtt
stål.

Optimal
passform
Skreddersydd rustfri hylle, beskyttelsesplate og kjøkkenbenk med integrert vask gir et
vedlikeholdsfritt og hygienisk arbeidsmiljø. Den dekkende beskyttelsesplaten og den åpne hyllen er
praktisk og funksjonell.

26 INSPIRASJON

INSPIRASJON 27

Rustfritt stål
for en enkel hverdag
Kjøkkenet er et rom i hjemmet der hygiene er viktig. Rustfritt stål
er lettstelt og krever ingen overflatebehandling som det tre og sten
krever.
Vasken og kjøkkenbenken er laget i ett stykke, det er derfor
ingen skjøter som kan samle smuss og bakterier. Den rustfrie
kjøkkenbenken er slipt og børstet for å gi en delikat overflate.

Rent uten skjøter
Samtlige vasker og kjøkkenbenker sveises og slipes slik at det ikke
oppstår skjøter som samler smuss og bakterier.
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Skap ditt
fantastiske
kjøkken i rustfritt stål
Ønsker du variasjon på ditt kjøkken finnes beskyttelsesplater i fargene
Rustfritt, Svart, Gull, Bronse og i overflatene børstet og antikk. Dette
gjør at du kan skape din personlige stil på kjøkkenet.

Børstet

Antikk

Overflate der lengderetningen er
vakkert børstet og pusset.

Vakker matt patinert overflate.

Rustfri børstet

Rustfri antikk

Bronse børstet
ANTIKK OVERFLATE
En delikat matt overflat som er slitesterk.
Den matte overflaten gjør seg godt både i
moderne og klassiske kjøkken.
Bronse antikk

Gull børstet

Beskyttelsesplater
i ulike farger
Med en farget beskyttelsesplate på veggen får du et stilig utseende og langvarig
beskyttelse. Du kan velge mellom 8 forskjellige farger og overflater for å matche de
andre detaljene i ditt drømmekjøkken.

Gull antikk

Svart børstet

Svart antikk
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Purus Kitchen - NO - Rustfrie kjøkkenbenker

!

Design din skreddersydde
rustfrie kjøkkenbenk online i vår konfigurator

Konfigurator kommer snart!

Kontakt
Purus Kitchen
Kai Østerud
Key Account Manager - Purus Kitchen
kai.osterud@purus.no
+47 922 25 494

Vår kontinuerlige produktutvikling kan medføre
endringer i utførelse, design, konstruksjon og
pris som vi forbeholder oss retten til.
www.purus.no

Med forbehold om trykkfeil.

