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Lattia-allas ratkaisu kaikkiin siivouskeskuksiin niin 
teollisuudessa, julkisissa tiloissa kuin asuin- ja 
toimistorakennuksissakin. 



Purus siivouskeskus lattia-allas on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Lattia-allas 
on suunniteltu käytettäväksi nimenomaan siivouskeskuksissa. Näissä tiloissa tulisi olla 
optimaalinen työskentely-ympäristö, niin että työt siivouskeskuksessa sujuvat helposti. 
Siivouskoneiden huoltamista ja tyhjentämistä varten tilassa tulisi olla iso lattiakaivo 
laajalla ritilällä, jotta jäteveden tyhjennys sujuu helposti.

Lattia-altaassa on 400 x 400 L15-ruuturitilä sekä 200 x 400 
umpikansi jossa on Ø68 mm reikä siivouskoneen tyhjennys-
letkua varten. 
Umpikannessa oleva reikä helpottaa tyhjennystä 
huomattavasti, kun letku pysyy paikallaan reiässä. 
Umpinaisen kannen ansiosta vesi ei roisku 
ympäriinsä. 

Lattia-altaassa on suuri hiekkakori joka on koko altaan 
kokoinen 600 x 400 ja sen tilavuus on 5,2 litraa. 
Hiekkakori on varustettu nostokahvoilla, jotka mahdollistavat 
helpon tyhjennyksen. Tuotetta voidaan täydentää myös 
kaivo-osaan tulevilla irrotettavilla sihti- tai hiekkakorilla sekä 
vesilukolla.

Lattia-altaan mitat ovat 600 x 400 x 100 mm. 
Tuote soveltuu  betoni-, massa-, laatta- ja muovimattolattioille. 

Saatavana 75 ja 110 mm pysty- tai vaakakaivolla.

LUOTETTAVA- Purus on Pohjosmaiden suurin lattiakaivovalmistaja. Yrityksellä on yli 75 vuoden kokemus alalta. Käyttämämme 
materiaali on 100 % kierrätettävissä olevaa ruostumatonta terästä saavuttaaksemme mahdollisimman alhaisen hiilijalanjäljen ja 
ollakseemme mahdollisimman vastuullinen yhteistyökumppani.

KESTÄVÄ- Valmistamme tuotteemme kestävästä materiaalista, joka ei sido kosteutta eikä vapauta haitallisia tai ärsyttäviä aineita. 
Kaikki kourut, kaivot ja vesilukot on valmistettu korkealaatuisesta haponkestävästä teräksestä EN. 1.4404.

HELPPOUS- Tuotteemme on suunniteltu optimaaliseen vedenpoistoon ja helppoon puhdistukseen. Kannet, vesilukot ja sihtikorit ovat 
helposti irrotettavissa ja puhdistettavissa. 

Purus siivouskeskus lattia-altaan kokonaisuus

PURUS -luotettava kumppani

UUTUUS

Koko altaan 
kokoinen 
hiekkakori

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi pidätämme oikeuden mahdollisiin tuotemuutoksiin

Puh. 020 7789 030   -   info@purus.fi   -   www.purus.fi

Umpikannen reikä 
pitää tyhjennysputken 
paikallaan, sen ansiosta 
likainen vesi jää altaaseen 
eikä roisku takaisinpäin

TUOTETIETOA
818103 Purus lattia-allas betonilattia 600 x 400 x 100
818183 Purus lattia-allas laattalattia liimal. 600 x 400 x 100
818143 Purus lattia-allas muovimatto 600 x 400 x 100
822458 Levykansi Ø65 reijällä
05185-44 Ruuturitilä L15 L400 x P400
822455 Hiekkakori 600 x 400 matala

Seuraa meitä

PURUS SIIVOUSKESKUS LATTIA-ALLAS


