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Køkkenbordplader 
           i rustfri stål



Produktion
med lang tradition

Purus har produktion af rustfrie køkkenborde og  køkkenindretning i Sverige. 
Takket være vores dedikerede produktion får du et rustfrit køkkenbord af ypperste 

kvalitet, som du vil have glæde af i mange år fremover. 



INDLEDNING 3

Det rustfrie køkken er mere populært end nogensinde og passer 
ind i alle typer hjem - klassisk, landlig eller et moderne køkken. 
For mange er køkkenet hjemmets mest brugte rum og er til og 
med ofte integreret med stuen for at skabe åbenhed og en god 
atmosfære. Et rustfrit køkkenbord skaber et delikat og stilrent 
miljø som både er funktionelt, rengøringsvenligt og hygienisk. 
 
Vores rustfrie køkkenborde produceres i Sverige. Hvert produkt 
kontrolleres nøje gennem hele produktionsprocessen for at kunne 
garantere højeste kvalitet. Vi har et bredt udvalg af køkkenborde og 
-vaske, du kan vælge præcis det udseende og mål som passer til 
dit køkken. Alle vores køkkenbordplader og -vaske produceres i et 
og samme stykke metal så der er ingen samlinger der samler snavs 
og bakterier. Den rustfrie plade er slebet og børstet for at give en 
delikat overflade.

Purus er en af Nordens største producenter af køkkenbordplader 
og -indretning i rustfrit stål. Over 50 års erfaring med udvikling og 
produktion af både serieproducerede produkter og skræddersyede 
løsninger i rustfrit stål, har gjort Purus til en førende leverandør af 
rustfrie køkkenborde. 

DET RUSTFRIE KØKKEN

Find inspiration 
Se mere på vores hjemmeside 

www.purus.dk/produkter/rustfri-indretning-koekkenbordplader

!



VÆLG 
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BASIC
Basic er det enkle valg - valgfri lige køk-
kenbordplade med længder op til 3400 

millimeter og faste mål på kanter, udførelse 
og tykkelse. Børstet overflade. 

 
 

Side  18-19 

PREMIUM
Eksklusiv køkkenbordplade i 4 millimeter 
tykt stål og med håndlavede vaske som 

tilpasses efter dine ønsker. Premium køk-
kenbordplader kan også fås med en elegant 
blankpoleret kant, som gør den lækker og 

mere luksuriøs.  
Børstet eller antik overflade.

 
 

Side  20-21 

ORIGINAL
Original giver næsten ubegrænsede  

valgmuligheder når det kommer til mål og 
form. Lige, vinklet eller u-formet, kombineret 
med mange forskellige kanter, tykkelser og 

udførelser. Børstet eller antik overflade.
 
 

Side  6-17
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Mulighedernes 
køkkenbordplade
Med designserien Original kan du tilpasse din rustfrie køkkenbordplade ud 
fra dine personlige behov og ønsker.



OriginalORIGINAL   |   Mulighedernes køkkenbordplade

Med Original har du mange valgmuligheder. Fleksible mål på tykkelse og dybde,  
og valgfri længde på op til 4 meter, længere med usynlig svejset samling.

Vil du have en køkkenbordplade i vinkel? Ikke noget problem. Her kan du vælge mellem flere 
forskellige varianter. Med vores kantalternativer og et stort udvalg af vaske finder du garanteret et 

design som passer akkurat til dig og dit køkken. Du kan også vælge imellem to forskellige overflader 
- børstet eller antikbehandlet som har en mere mat elegant overflade.
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Køkkenbordplade 
Original

20 millimeter tyk måltilpasset bordplade i vinkel med forsænket komfur og lige forkant giver et stilligt 
udseende på køkkenet. Bagkanten er elegant tilpasset til vinduerne.
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TILPASSET BAGKANT
Bagkanten giver optimal beskyttelse. 
Den er også elegant tilpasset 
vinduerne.
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Køkkenbordplade 
Original

En 5200 mm lang og 50 mm tyk og solid køkkenbordplade i rustfrit stål, produceret af to bordplader med usynlig samling.  
Med en bagkant som er 250 mm høj for at beskytte væggen.



SKRÆDDERSYET BESKYTTELSESPLADE
En 250 millimeter høj bagkant i rustfrit stål som beskytter væggen og samtidig er let og 
holde ren. Det er ikke nødvendigt med en fuge mellem bagkant og køkkenbordpladen.





ELEGANT SAMLING 

Samtlige køkkenbordplader i vinkel  
svejses og slibes så overgangen 

bliver elegant og flot.



NØJAGTIG PASFORM
Idet vores køkkenbordplader er 
skræddersyede kan optimal pasform 
og design efter eget ønske opnås.
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Køkkenbordplade 
Original

20 millimeter tyk skræddersyet bordplade med lige forkant og 150 millimeter høj bagkant,  
giver et stilrent køkken. 

INTEGRERET VASK
Samtlige vaske integreres i køkkenbordpladen 
ved at de svejses og slibes.  
Store vaske forenkler hverdagen. 



Skræddersyede 
køkkenbordplader og 
stænkplader
Stænkplader findes i mange varianter. Med sit udseende og form kan den fremhæve det bedste i 
køkkenet. Den elegante rustfrie plade kan koble overskabe sammen med væg og bordplade på en 
lækker og sømløs måde, som skaper et delikat udseende.
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INSPIRATION 17

ELEGANT BUET BAGKANT 
Den elegante udformning er svær at overse
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Et enkelt valg
Designserien Basic er udviklet for at du enkelt og hurtigt skal kunne 
vælge en lækker rustfri køkkenbordplade.



BasicBASIC   |   Et enkelt valg

Vælger du vores køkkenbordplade Basic er valgmulighederne begrænset. Basic tager 
udgangspunkt i fastsatte mål når det gælder tykkelse og dybde, men valgfrie længder  

op til 3400 mm.
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Køkkenbordplade 
Basic

40 mm tyk måltilpasset køkkenbordplade med lige forkant og 50 mm høj bagkant.



Eksklusivt og 
elegant
 
Med Premium får du en rustfri køkkenbordplade som er elegant og 
tidsløs.



PremiumPREMIUM   |   Fremtiden er her

Vores eksklusive køkkenbordplader Premium er produceret i en 4 mm massiv rustfri 
plade som giver dig en følelse af kvalitet. Vaskene håndlaves og kan bestilles på 
valgfrit mål og ønske. Som tilvalg kan køkkenbordpladens kanter poleres for et 

eksklusivt udseende.
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Køkkenbordplade  
Premium

Den 4 mm tykke rustfrie bordplade giver helt nye designmuligheder og tilfører et eksklusivt præg 
til dit drømmekøkken.
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Skræddersyet 
køkkenbordplader og 
stænkplader
Stænkplader kommer i mange forskellige varianter. En høj stænkplade giver en vandtæt og holdbar 
beskyttelse til væggen samtidigt med det på en elegant måde smelter sammen med den rustfrie 
køkkenbordplade. I dette køkken er der valgt en bagkant på 200 mm. 
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KOMBINERET DESIGN

Et køkken man kan glæde sig over og trives i. 
Mod væggen er der monteret en 
køkkenbordplade i vinkel fra designserien 
Original med høj bagkant. Den elegante 
og praktiske køkken ø prydes med en 
køkkenbordplade fra designserien Premium.



En af nordens største 
producenter af 
køkkenindretning i rustfrit stål

Rustfrit stål er et tidsløst materiale som passer ind i alle typer hjem og 
miljø. Rustfrit stål er funktionelt ved at det er let at holde rent, slidstærkt 
og estetisk tiltalende. Purus producerer derfor køkkenbordplader, 
stænkplader, under- og overskabe, samt hylder i rustfrit stål til et 
køkken efter dine behov.
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Optimal  
pasform 
Skræddersyet rustfri hylde, stænkplade og køkkenbordplade med integreret vask giver et 
vedligeholdelsesfrit og hygiejnisk arbejdsmiljø. Den dækkende stænkplade og den åbne hylde er 
praktisk og funktionel.

RUSTFRI KØKKENINDRETNING

Skræddersyet rustfri hylde, væg med 
stænkplade og køkkenbordplade i rustfri stål.
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Rent og uden 
samlinger
Samtlige vaske og køkkenbordplader svejses og slibes så at der ikke  
opstår samlinger som samler snavs og bakterier.
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Rustfrit stål  
for en enklere hverdag 

Køkkenet er et rum i hjemmet hvor hygiejne er vigtig. Rustfrit stål er 
let at holde rent og kræver ingen overfladebehandling som træ og 
sten gør. 

Vasken og køkkenbordpladen er fremstillet i et stykke, der er derfor 
ingen samlinger som kan samle snavs og bakterier. Den rustfrie 
køkkenbordplade er slebet og børstet for at give en delikat overflade.
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Stænkplader 
i forskellige farver
Med en farvet stænkplade på væggen får du et stilligt udseende og langvarig 
beskyttelse. Du kan vælge mellem 8 forskellige farver og overflader for at matche 
detaljerne i dit drømmekøkken.

ANTIK OVERFLADE

En delikat mat overflade som er slidstærk. 
Den matte overflade gør sig godt både i 
moderne og klassiske køkkener.
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Skap dit fantastiske
køkken i rustfrit stål

Ønsker du variation i dit køkken findes der stænkplader i farverne 
Rustfrit, Sort, Guld, Bronze og i overfladerne børstet og antik. 
Dette gør at du kan skape din egen personlige stil i køkkenet.

Børstet

Overflade der i længderetningen er 
flot børstet og pudset.

Antik

Flot mat patineret overflade.

Rustfri børstet

Rustfri antik

Bronze børstet

Bronze antik

Guld børstet

Guld antik

Sort børstet

Sort antik
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www.purus.dk

Vores kontinuerlige produktudvikling kan  
medføre ændringer i udførelse, design og  
konstruktion som vi forbeholder oss retten til.

Med forbehold for trykfejl.
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Find inspiration 
Se mere på vores hjemmeside 

www.purus.dk/produkter/rustfri-indretning-koekkenbordplader

!

Kontakt
Purus 

info@purus.dk

Ejby industrivej 40

DK-2600 Glostrup

+45 4616 1919


