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LEDER VATTEN

Livscykeln för vatten är en symbol för livet på vår 
planet. Vi formar cykeln i vår miljö. Vi leder vatten till 
våra komponenter och leder det bort. För oss bety-
der ”Leder Vatten” att utveckla produkter av högsta 
kvalité som sätter nya standarder när det gäller 
design, funktionalitet, teknik och material.



VÅRT DNA

Vatten är en del av vårt varumärkes DNA.

Vatten är unikt och fascinerande. Vatten är källan till allt liv. 



DESIGN

Det berör oss

För oss betyder design mer än bara att definiera en produkts visuella utseende. Material, känsla och hållbarhet är väsent-
liga faktorer som kännetecknar ANRIN-produkter tillsammans med deras utseende. Vi är ett designorienterat företag. Våra 
rännor finns över hela Europa.



Vi är en del av 
alla stadsbil-
der över hela 
Europa. De-
signen finns i 
detaljerna.



PRESTANDA

Vi formar vatten

Vi levererar den högsta prestandan och kvalitén. Producerad i Tyskland. Förmågan att förnya och upprätthålla konstant 
kvalitetskontroll är en del av den dagliga verksamheten. Den enkla monteringen, låga transportvikten och kontinuerlig 
materialutveckling säkerställer en ständig vidareutveckling av våra produkter. Våra produkter är föremål för höga tekniska 
krav. Alltid nytt, kreativt och patenterade rännor samt gallersystem vittnar om detta.



Designen avgör valet av lämplig ränna – vi 
ser till att den fungerar. Vi levererar rätt 
teknik för alla krav. Våra produkter garan-
teras att klara av de högsta belastningarna 
och enorma mängder med vatten.



KVALITÉ

Vårt rätta element.
Vi erbjuder den högsta kvalitén. 

Grunden – Polymerbetong

Bestående av naturligt förekommande kvarts och harts, materialet 
har stora fördelar både hållbarhetsmässigt och miljömässigt.

I jämförelse med konventionella cementbundna material innebär 
polymerbetong en lätt produkt som är lätt att hantera. Det sparar tid 
och pengar när den ska installeras ute på arbetsplatsen.

Den höga kvalitén av alla ingående komponenter gör att ANRIN 
polymerbetong blir vattentät och korrosionsbeständig för ett stort 
antal olika ämnen och vätskor.

Därför tillåts ytor att bli konstruerade att leda bort dagvatten på ett 
säkert sätt för att skydda grundvattnet från föroreningar.

Våra dräneringssystem (KE och SF) har testats och certifierats enligt 
DIN EN 1433 och KIWA BRL 5211.



Att förstå vatten är en grundläggande utmaning. 
Eftersom vi vet och förstår våra produkter ner till 
molekylnivå kan vi uppfylla de höga kraven som ställs 
på oss. Vi levererar ”Made in Germany”-kvalité vilket 
innebär resistens mot många aggressiva kemikalier, 
lämplig för dricksvatten, frostbeständig, vägsaltbe-
ständig, återvinningsbar och en lång livslängd.



FAKTA OCH SIFFROR

Miljontals meter av installerade rännor och DIN EN ISO 9001 certi-
fiering bevisar vår höga kvalité. Vi lägger stor vikt och fokus på vår 
höga kompetens inom teknisk support och anläggningsråd.

Tack vare en enastående logistik och starkt centrallager i Trelleborg 
kan vi leverera till alla arbetsplatser i Sverige inom 24–48 timmar 
samt inom några dagar till övriga Norden.

I vår produktionsanläggning i Anröchte, Tyskland, har vi utvecklat 
och producerat banbrytande polymerbetongrännor och galler sedan 
1972 som täcker alla typer av belastningar och designkrav i en 
modern linjeavvattningsränna.



PRODUKT UTBUD

Oval Grip Design
HEELGUARD
SW 10

Nätgaller
Slitsgaller
Rutgaller
Perforerat galler
Slitsat profilgaller

Slits anslutning

Designgaller CELTIC
Designgaller LEAF
Designgaller MASSIV 32



       ANRIN i Tyskland | Österrike | Belgien | Bulgarien | Tjeckien | Danmark | Finland | Frankrike | Grekland | Island
       Italien | Luxemburg | Nederländerna | Norge | Polen | Portugal | Sverige | Schweiz | ANRIN International 

ANRIN
i Europa – 
stort nätverk 
av återförsälja-
re med starka 
partners  
nära dig.



EN FAMILJ

Vi är en familj. 
Vi förenas 
av den höga 
kvalitén och 
designen av 
våra produkter 
samt det för-
troende andra 
ger ANRIN-va-
rumärket.



OVAL GRIP 
DESIGN – 
ETT UNIKT 
MÖNSTER
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