Mewell Produkter
Brunnar & Rännor

www.mewell.se
Tel: 0910-702144
Anvisningar för montering samt skötsel &
råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Välkommen till Mewell Plåt
Mewell Plåt AB är ett väletablerat företag med mycket goda kunskaper inom
branschen. Vi är ett företag som är mån om våra kunder och vår strävan är
att alla kunder skall vara 100% nöjda efter ett avslutat arbete.
Vi erbjuder golvbrunnar/ golvrännor i rostfritt stål av högsta kvalitet till:
Storkök, industrier, garaget eller offentliga miljöer. Vi tillverkar helt efter
kundens önskemål Har ni frågor eller önskemål angående våra produkter så
hjälper vi er gärna. Det är vår Styrka.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144
Anvisningar för montering samt skötsel &
råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell Brunnar/Rännor
Innehållsföteckning

Mewell Storköksbrunn

1

Storköksbrunnen är lämplig att använda i bl.a. storköks- och industrimiljö men även som städbrunn.

Mewell Brunnen

2

Brunnen är lämplig att använda i bl.a. storköks- och industrimiljö men även som städbrunn.

Mewell Ränna

3

Rännan är lämplig att använda i bl.a. storkök men också som spärrbrunn.

Mewell Industriränna

4

Industrirännan är lämplig att använda i större industrier exempelvis bussgarage, verkstäder etc.

Mewell Luddlåda

5

Luddlådan placeras bakom ex. tvättmaskiner i en tvättstuga med uppgift att avskilja ludd från avloppsvatten.

Mewell Lågbyggd brunn

6

Brunnen är lämplig att använda i miljöer där bygghöjden är begränsad som ex. storkök och industrier men även som städbrunn.

Mewell Städbrunn

7

Brunnen är lämplig att använda i industrimiljö och är konstruerad för städmaskiner med avtappningsslang.

Mewell Stöveltvätt

8

Stöveltvätten är lämplig att använda i industrimiljö. Går att beställa med ben för att stå ovanpå golv.

Mewell spygatt heavy

9

Spygatten är lämplig att använda i bl.a. parkeringshus och tyngre industrier.

Mewell Vinkelränna

10

Rännan är lämplig att använda i bl.a. storkök men också som spärrbrunn.

Tillbehör

11

Monteringsanvisningar

12

www.mewell.se
Tel: 0910-702144
Anvisningar för montering samt skötsel &
råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell Storköksbrunn

Bilden ovan visar en storköksbrunn i dimensionerna 600x900 mm
för anslutning mot betonggolv.
Storköksbrunnen är lämplig att använda i bl.a. storköks- och
industrimiljö men även som städbrunn. Finns att beställa för
anslutning mot totalt 6 st olika golvtyper/ytskikt (se nästa sida) och
med fri bredd och längd.
Information

Konstruerad för att uppfylla kraven i Europanormen
EN 1253.

Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt
syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).

Urtagbart/delbart vattenlås med handtag för lätt
rensning.

Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i
lastklass L15 och M125.

Ingjutningsklammer med hål för enkel montering.

Kan beställas som spygatt. Det går att komplettera
med ett vattenlås i ett senare skede.

Går att beställa i lågbyggd variant.
Tillbehör

Silkorg, art.nr: MSI2 (stor silkorg).

Sandfång (påverkar flödeskapaciteten), art.nr: MSF2
(stort silfång).

Vattenlås, art.nr: MVL2 (stort vattenlås)

Extra inlopp uppe/nere (Ø50 eller Ø75). (uppe
påverkar bygghöjden)

Radontätning.

Luktstopp.

Lyftkrok som underlättar upptagning av vattenlås och
galler

BxH
(galler)

Art.nr

300x400

MSK-L15-B300L400*

400x400

MSK-L15-B400L400*

400x500

MSK-L15-B400L500*

400x600

MSK-L15-B400L600*

400x900

MSK-L15-B400L900*

500x500

MSK-L15-B500L500*

500x800

MSK-L15-B500L800*

500x900

MSK-L15-B500L900*

600x900

MSK-L15-B600L900*

600x1200

MSK-L15-B600L1200*

Flöde
S/B
(l/s)
S75=1,8 l/s
B75=2,8 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som
görs i samband med beställning.
Exempel:
MSK-L15-B300L400A50P1S110E50-PLM
Förklaring:

Råd och anvisningar

Vid stora vattenflöden bör en extra djup brunn
beställas (150/200 mm). Standard är 100 mm.
Ange vid beställning:

Typ av brunn/ränna.

Bredd och längd, standard eller valfri.

Golvtyp/Ytskikt.

Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.

Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).

Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)

Lastklass galler (Gångbart L15 eller körbart M125)

Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)

Riktning och placering av potta

Mewell Storköksbrunn (MSK)-Lastklass (L15)-Bredd
(B300) Längd (L400) Extra inlopp uppe (A50) storlek
Potta (P1) typ av avloppsanslutning och diameter
(S110) extra inlopp nere och diameter (E50) -golvtyp
plastmatta(PLM)
OBS ! Ovan angivna brunnar är standardstorlekar men
kundanpassade mått går att få på dessa och är vår
absoluta styrka.
Kontakta oss så hjälper vi er.
www.mewell.se
Tel: 0910-702144
Anvisningar för montering samt skötsel &
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Mewell Storköksbrunn

Betonggolv (-BET)

Klinker med tätskikt (-K5)

Plastmatta (-PLM)

Plastmassa (-PMG)

Klinker utan tätskikt (-K3)

Klinker med rollat tätskikt (-K4)

Totalhöjden är densamma för de olika golvtyperna
men kan variera med den beställda längden. Val av
botten- eller sidoutlopp påverkar den totala
bygghöjden.
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Mewell Brunn

Bilden ovan visar en brunn i dimensionerna 200x200 mm för
anslutning mot betonggolv.
Brunnen är lämplig att använda i bl.a. storköks- och industrimiljö
men även som städbrunn. Finns att beställa för anslutning mot
totalt 6 st olika golvtyper/ytskikt (se nästa sida) och i
standardstorlekar
Information

Konstruerad för att uppfylla kraven i Europanormen
EN 1253.

Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt
syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).

Urtagbart/delbart vattenlås med handtag för lätt
rensning.

Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i
lastklass L15 och M125.

Ingjutningsklammer med hål för enkel montering.

Kan beställas som spygatt. Det går att komplettera
med ett vattenlås i ett senare skede.

Finns att beställa som extra djup.
Tillbehör

Silkorg, art.nr: MSI1 (liten silkorg), MSI2 (stor silkorg).

Sandfång (påverkar flödeskapaciteten), art.nr: MSF1
(litet sandfång), MSF2 (stort silfång).

Vattenlås art.nr: MVL1 (litet vattenlås), MVL2 (stort
vattenlås).

Extra inlopp uppe/nere (Ø50 eller Ø75). (uppe
påverkar bygghöjden)

Radontätning.

Luktstopp.

Lyftkrok som underlättar upptagning av vattenlås och
galler

Råd och anvisningar

BxH
(galler)

Art.nr

160x160

MB-L15-B160L160*

200x200

MB-L15-B200L200*

300x300

MB-L15-B300L300*

400x400

MB-L15-B400L400*

Flöde
S/B
(l/s)
S75=1,8 l/s
B75=2,8 l/s
S75=1,8 l/s
B75=2,8 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som
görs i samband med beställning.
Exempel:
MB-L15-B200L200A50P1S75E50-PLM
Förklaring:
Mewell Brunn (MB)-Lastklass (L15)-Bredd (B200)
Längd (L200) Extra inlopp uppe (A50) storlek Potta
(P1) typ av avloppsanslutning och diameter (S75) extra
inlopp nere och diameter (E50) -golvtyp
plastmatta(PLM)
OBS ! Ovan angivna brunnar är standardstorlekar men
kundanpassade mått går att få på dessa och är vår
absoluta styrka.
Kontakta oss så hjälper vi er.

Ange vid beställning:

Bredd och längd, standard eller valfri.

Golvtyp/Ytskikt.

Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.

Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).

Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)

Lastklass galler (Gångbart L15 eller körbart M125)

Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)

Riktning och placering av potta
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Mewell Brunn

Betonggolv (-BET)

Klinker med tätskikt (-K5)

Plastmatta (-PLM)

Plastmassa (-PMG)

Klinker utan tätskikt (-K3)

Klinker med rollat tätskikt (-K4)

Totalhöjden är densamma för de olika golvtyperna
men kan variera med den beställda längden (pga.
lutningen/fallet) och med bredden. Bredd under 300
mm kommer med lilla pottan och möjlighet att välja
anslutningsdiameter 50 eller 75 mm. Bredd över
300 mm kommer standard med stora pottan vilket
ger en höjdförändring på +70 mm och möjlighet att
välja anslutningsdiameter 75 eller 110 mm. Det
finns möjlighet att välja lilla pottan också vid bredd
över 300 mm. Val av botten- eller sidoutlopp
påverkar den totala bygghöjden.
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Mewell Ränna

Bilden ovan visar en ränna i dimensionerna 200x900 mm för
anslutning mot betonggolv.
Rännan är lämplig att använda i bl.a. storkök men också som
spärrbrunn. Finns att beställa för anslutning mot totalt 6 st olika
golvtyper/ytskikt (se nästa sida) och med fria längder.
Information

Konstruerad för att uppfylla kraven i Europanormen
EN 1253.

Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt
syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).

Urtagbart/delbart vattenlås med handtag för lätt
rensning.

Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i
lastklass L15 och M125.

Ingjutningsklammer med hål för enkel montering.

Kan beställas som spygatt. Det går att komplettera
med ett vattenlås i ett senare skede.

Går att beställa i lågbyggd variant.
Tillbehör

Silkorg, art.nr: MSI1 (liten silkorg), MSI2 (stor silkorg).

Sandfång (påverkar flödeskapaciteten), art.nr: MSF1
(litet sandfång), MSF2 (stort silfång).

Vattenlås, art.nr: MVL1 (litet vattenlås),
MVL2,(stort vattenlås)

Extra inlopp uppe/nere (Ø50 eller Ø75).

Radontätning.

Luktstopp.

Lyftkrok som underlättar upptagning av vattenlås och
galler

BxH
(galler)

Art.nr

150xL

MR-L15-B150L*

200xL

MR-L15-B200L*

300xL

MR-L15-B300L*

400xL

MR-L15-B400L*

Flöde
S/B
(l/s)
S75=1,8 l/s
B75=2,8 l/s
S75=1,8 l/s
B75=2,8 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som
görs i samband med beställning.
Exempel:
MR-L15-B200L900A50P1S75E50-BET
Förklaring:
Mewellränna (MR)-Lastklass (L15)-Bredd (B200)
Längd (L900) Extra inlopp uppe (A50) storlek Potta
(P1) typ av avloppsanslutning och diameter (S75) extra
inlopp nere och diameter (E50) -golvtyp betong(BET)
OBS ! Ovan angivna brunnar är standardstorlekar men
kundanpassade mått går att få på dessa och är vår
absoluta styrka.

Råd och anvisningar

Kontakta oss så hjälper vi er.

Ange vid beställning:

Typ av brunn/ränna.

Bredd och längd.

Golvtyp/Ytskikt.

Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.

Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).

Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)

Lastklass galler (Gångbart L15 eller körbart M125)

Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)

Riktning och placering av potta
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Mewell Ränna

Betonggolv (-BET)

Klinker med tätskikt (-K5)

Plastmatta (-PLM)

Plastmassa (-PMG)

Klinker utan tätskikt (-K3)

Klinker med rollat tätskikt (-K4)

Totalhöjden är densamma för de olika golvtyperna
men kan variera med den beställda längden (pga.
lutningen/fallet) och med bredden. Bredd under 300
mm kommer med lilla pottan och möjlighet att välja
anslutningsdiameter 50 eller 75 mm. Bredd över
300 mm kommer standard med stora pottan vilket
ger en höjdförändring på +70 mm och möjlighet att
välja anslutningsdiameter 75 eller 110 mm. Det
finns möjlighet att välja lilla pottan också vid bredd
över 300 mm. Val av botten- eller sidoutlopp
påverkar den totala bygghöjden.

www.mewell.se
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Mewell Industriränna
-Urskottningsbar-

Bilden ovan visar en Industriränna i dimensionerna 300x2000 mm
för anslutning mot betonggolv.
Industrirännan är lämplig att använda i större industrier exempelvis
bussgarage, verkstäder etc. Den fungerar som ett stort sandfång
som skottas ur när den är full. Finns att beställa för anslutning mot
totalt 6 st olika golvtyper/ytskikt (se nästa sida) och i fria längder.
Information

Konstruerad för att uppfylla kraven i Europanormen
EN 1253.

Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt
syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).

Vattenlås.

Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i
lastklass L15 och M125.

Ingjutningsklammer med hål för enkel montering.

Kan beställas som spygatt.

Kan beställas som extra djup.

Kan beställas med fall (påverkar bygghöjden)
Tillbehör

Vattenlås Radontätning.

Lyftkrok som underlättar upptagning av galler

BxL
(galler)

Art.nr

200xL

MIR-L15-B200L*

300xL

MIR-L15-B300L*

400xL

MIR-L15-B400L*

Flöde
S/B
(l/s)
S75=1,8 l/s
B75=2,8 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som
görs i samband med beställning.
Exempel:
MIR-L15-B300L2000S110-PLM

Råd och anvisningar

Ange vid beställning:

Typ av brunn/ränna.

Bredd och längd, standard eller valfri.

Golvtyp/Ytskikt.

Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.

Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).

Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)

Lastklass galler (Gångbart L15 eller körbart M125)

Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)

Riktning och placering av potta

Förklaring:
Mewell Industribrunn (MIR)-Lastklass (L15)-Bredd
(B300) Längd (L2000) typ av avloppsanslutning och
diameter (S110) - golvtyp plastmatta(PLM)
OBS ! Ovan angivna brunnar är standardstorlekar men
kundanpassade mått går att få på dessa och är vår
absoluta styrka.
Kontakta oss så hjälper vi er.
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Mewell Industriränna
-Urskottningsbar-

Betonggolv (-BET)

Klinker med tätskikt (-K5)

Plastmatta (-PLM)

Plastmassa (-PMG)

Klinker utan tätskikt (-K3)

Klinker med rollat tätskikt (-K4)

Totalhöjden är densamma för de olika golvtyperna.
Val av botten- eller sidoutlopp påverkar den totala
bygghöjden.

www.mewell.se
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Mewell Luddlåda

Bilden ovan visar en luddlåda med en urtagbar luddsil. Luddlådan
placeras bakom ex. tvättmaskiner i en tvättstuga med uppgift att
avskilja ludd från avloppsvatten. Kan även fås med vattenlås.

Information

Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333)

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som görs i
samband med beställning.
Exempel:
MLL-B200L400D150

Tillbehör

Ställbara ben

Vattenlås

Förklaring:

Råd och anvisningar

Mewell Luddlåda (MLL) Bredd (B200) Längd (L400) Djup
(D150)

OBS ! Luddlådan går att specialanpassa på flera sätt.
Ange vid beställning:

Bredd, Längd och Djup

Anslutningsdiameter

Eventuell specialanpassning

Kontakta oss så hjälper vi er.
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Mewell Lågbyggd Brunn

Bilden ovan visar en brunn i dimensionerna 400x600 mm för
anslutning mot plastmatta.
Brunnen är lämplig att använda i miljöer där bygghöjden är
begränsad som ex. storkök och industrier men även som
städbrunn. Finns att beställa för anslutning mot totalt 6 st olika
golvtyper/ytskikt (se nästa sida) och i standardstorlekar

BxL
(galler)

Art.nr

Flöde
S/B
(l/s)
S75=1,8 l/s
B75=2,8 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s

300x400

MLB-L15-B300L400*

Information

Konstruerad för att uppfylla kraven i Europanormen
EN 1253.

Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt
syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).

Urtagbart/delbart vattenlås med handtag för lätt
rensning.

Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i
lastklass L15 och M125.

Ingjutningsklammer med hål för enkel montering.

Kan beställas som spygatt.

400x400

MLB-L15-B400L400*

400x500

MLB-L15-B400L500*

400x600

MLB-L15-B400L600*

400x900

MLB-L15-B400L900*

500x500

MLB-L15-B500L500*

500x800

MLB-L15-B500L800*

Tillbehör

Silkorg,art.nr: MSI4

Sandfång (påverkar flödeskapaciteten), art.nr: MSF4

Vattenlås art.nr: MVL4

Extra inlopp uppe/nere (Ø50 eller Ø75). (uppe
påverkar bygghöjden)

Radontätning.

Luktstopp.

Lyftkrok som underlättar upptagning av galler

500x900

MLB-L15-B500L900*

600x900

MLB-L15-B600L900*

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som
görs i samband med beställning.

Råd och anvisningar

Exempel:
MLB-L15-B200L200P2S75-PLM

Ange vid beställning:

Bredd och längd, standard eller valfri.

Golvtyp/Ytskikt.

Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.

Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).

Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)

Lastklass galler (Gångbart L15 eller körbart M125)

Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)

Riktning och placering av potta

Förklaring:
Mewell Lågbyggd Brunn (MLB)-Lastklass (L15)Bredd (B200) Längd (L200) storlek Potta (P2) typ av
avloppsanslutning och diameter (S75) -golvtyp
plastmatta(PLM)
OBS ! Ovan angivna brunnar är standardstorlekar men
kundanpassade mått går att få på dessa och är vår
absoluta styrka.
Kontakta oss så hjälper vi er.
www.mewell.se
Tel: 0910-702144
Anvisningar för montering samt skötsel &
råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell Lågbyggd Brunn

Betonggolv (-BET)

Klinker med tätskikt (-K5)

Plastmatta (-PLM)

Plastmassa (-PMG)

Klinker utan tätskikt (-K3)

Klinker med rollat tätskikt (-K4)

Totalhöjden är densamma för de olika golvtyperna.
Val av botten- eller sidoutlopp påverkar den totala
bygghöjden.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144
Anvisningar för montering samt skötsel &
råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell Städbrunn

Bilden ovan visar en städbrunn i dimensionerna 400x600 mm för
anslutning mot klinkergolv med tätskikt.
Brunnen är lämplig att använda i industrimiljö och är konstruerad
för städmaskiner med avtappningsslang. Finns att beställa för
anslutning mot totalt 6 st olika golvtyper/ytskikt (se nästa sida).
Information

Konstruerad för att uppfylla kraven i Europanormen
EN 1253.

Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt
syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).

Urtagbart/delbart vattenlås med handtag för lätt
rensning.

Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i
lastklass L15 och M125.

Ingjutningsklammer med hål för enkel montering.

Kan beställas som spygatt.

Går att beställas med ben för att stå ovanpå golv.

Städbrunn med stort sandfång
Tillbehör

Silkorg, art.nr: MSI3

Sandfång (påverkar flödeskapaciteten), art.nr: MSF3

Vattenlås, art.nr: MVL3

Extra inlopp uppe/nere (Ø50 eller Ø75). (uppe
påverkar bygghöjden)

Radontätning.

Luktstopp.

Lyftkrok som underlättar upptagning av vattenlås och
galler
Råd och anvisningar

Vid stora vattenflöden bör en extra djup brunn
beställas (150/200 mm). Standard är 100 mm.
Ange vid beställning:

Typ av brunn/ränna.

Bredd och längd, standard eller valfri.

Golvtyp/Ytskikt.

Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.

Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).

Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)

Lastklass galler (Gångbart L15 eller körbart M125)

Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)

Riktning och placering av potta

BxL
(galler)

Art.nr

400x600

MSB-L15-B400L600*

400x900

MSB -L15-B400L900*

500x500

MSB -L15-B500L500*

500x800

MSB -L15-B500L800*

500x900

MSB -L15-B500L900*

600x900

MSB -L15-B600L900*

600x1200

MSB -L15-B600L1200*

Flöde
S/B
(l/s)
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som
görs i samband med beställning.
Exempel:
MSB-L15-B400L600A50P2B75E50-PLM
Förklaring:
Mewell Stöveltvätt (MSB)-Lastklass (L15)-Bredd
(B400) Längd (L600) Extra inlopp uppe (A50) storlek
Potta (P2) typ av avloppsanslutning och diameter
(B75) extra inlopp nere och diameter (E50) -golvtyp
plastmatta(PLM)
OBS ! Ovan angivna brunnar är standardstorlekar men
kundanpassade mått går att få på dessa och är vår
absoluta styrka.
Kontakta oss så hjälper vi er.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144
Anvisningar för montering samt skötsel &
råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell Städbrunn

Betonggolv (-BET)

Klinker med tätskikt (-K5)

Plastmatta (-PLM)

Plastmassa (-PMG)

Klinker utan tätskikt (-K3)

Klinker med rollat tätskikt (-K4)

Totalhöjden är densamma för de olika golvtyperna
men kan variera med den beställda längden. Val av
botten- eller sidoutlopp påverkar den totala
bygghöjden.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144
Anvisningar för montering samt skötsel &
råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell Stöveltvätt

Bilden ovan visar en stöveltvätt i dimensionerna 400x600 mm för
anslutning mot betonggolv.
Stöveltvätten är lämplig att använda i industrimiljö. Finns att
beställa för anslutning mot totalt 6 st olika golvtyper/ytskikt (se
nästa sida). Går att beställa med ben för att stå ovanpå golv.
Information

Konstruerad för att uppfylla kraven i Europanormen
EN 1253.

Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt
syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).

Urtagbart/delbart vattenlås med handtag för lätt
rensning.

Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i
lastklass L15 och M125.

Ingjutningsklammer med hål för enkel montering.

Kan beställas som spygatt. Det går att komplettera
med ett vattenlås i ett senare skede.
Tillbehör

Silkorg, art.nr: MSI2 (stor silkorg).

Sandfång (påverkar flödeskapaciteten), art.nr: MSF2
(stort silfång).

Vattenlås, art.nr: MVL2 (stort vattenlås)

Extra inlopp uppe/nere (Ø50 eller Ø75). (uppe
påverkar bygghöjden)

Radontätning.

Luktstopp.

Lyftkrok som underlättar upptagning av vattenlås och
galler

Råd och anvisningar

Vid stora vattenflöden bör en extra djup brunn
beställas (150/200 mm). Standard är 100 mm.
Ange vid beställning:

Typ av brunn/ränna.

Bredd och längd, standard eller valfri.

Golvtyp/Ytskikt.

Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.

Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).

Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)

Lastklass galler (Gångbart L15 eller körbart M125)

Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)

Riktning och placering av potta

BxL
(galler)

Art.nr

400x600

MST-L15-B400L600*

400x900

MST -L15-B400L900*

500x500

MST -L15-B500L500*

500x800

MST -L15-B500L800*

500x900

MST -L15-B500L900*

600x900

MST -L15-B600L900*

600x1200

MST -L15-B600L1200*

Flöde
S/B
(l/s)
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som
görs i samband med beställning.
Exempel:
MST-L15-B400L600A50P2S110E50-PLM
Förklaring:
Mewell Stöveltvätt (MST)-Lastklass (L15)-Bredd
(B400) Längd (L600) Extra inlopp uppe (A50) storlek
Potta (P2) typ av avloppsanslutning och diameter
(S110) extra inlopp nere och diameter (E50) -golvtyp
plastmatta(PLM)
OBS ! Ovan angivna brunnar är standardstorlekar men
kundanpassade mått går att få på dessa och är vår
absoluta styrka.
Kontakta oss så hjälper vi er.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144
Anvisningar för montering samt skötsel &
råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell Stöveltvätt

Betonggolv (-BET)

Klinker med tätskikt (-K5)

Plastmatta (-PLM)

Plastmassa (-PMG)

Klinker utan tätskikt (-K3)

Klinker med rollat tätskikt (-K4)

Totalhöjden är densamma för de olika golvtyperna
men kan variera med den beställda längden. Val av
botten- eller sidoutlopp påverkar den totala
bygghöjden.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144
Anvisningar för montering samt skötsel &
råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell Spygatt Heavy

Bilden ovan visar en Spygatt Heavy i dimensionerna 280x490 mm
för anslutning mot plastmassegolv
Spygatten är lämplig att använda i bl.a. parkeringshus och tyngre
industrier. Finns att beställa för anslutning mot totalt 6 st olika
golvtyper/ytskikt.
Information

Konstruerad för att uppfylla kraven i Europanormen
EN 1253.

Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt
syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).

Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i
lastklass L15 och M125.

Ingjutningsklammer med hål för enkel montering.

Går att beställa i lågbyggd variant.
Går att beställa med vattenlås.

BxHxD
(galler)

Art.nr

150xL

MSY-L15-B150L*

200xL

MR-L15-B200L*

300xL

MR-L15-B300L*

400xL

MR-L15-B400L*

Flöde
S/B
(l/s)
S75=1,8 l/s
B75=2,8 l/s
S75=1,8 l/s
B75=2,8 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s

*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som
görs i samband med beställning.
Exempel:

Tillbehör

Silkorg, art.nr: MSI1 (liten silkorg), MSI2 (stor silkorg).

Sandfång (påverkar flödeskapaciteten), art.nr: MSF1
(litet sandfång), MSF2 (stort silfång).

Extra inlopp uppe/nere (Ø50 eller Ø75).

Radontätning.

Lyftkrok som underlättar upptagning av vattenlås och
galler

Vattenlås
Råd och anvisningar

Ange vid beställning:

Typ av brunn/ränna.

Bredd och längd.

Golvtyp/Ytskikt.

Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.

Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).

Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)

Lastklass galler (Gångbart L15 eller körbart M125)

Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)

Riktning och placering av potta

[Skriv här]

MR-L15-B200L900A50P1S75E50-BET
Förklaring:
Mewellränna (MR)-Lastklass (L15)-Bredd (B200)
Längd (L900) Extra inlopp uppe (A50) storlek Potta
(P1) typ av avloppsanslutning och diameter (S75) extra
inlopp nere och diameter (E50) -golvtyp betong(BET)
OBS ! Ovan angivna brunnar är standardstorlekar men
kundanpassade mått går att få på dessa och är vår
absoluta styrka.
Kontakta oss så hjälper vi er.

Mewell Vinkelränna

Bilden ovan visar en vinkelränna i dimensionerna 2000x2000 mm
för anslutning mot betonggolv.
Vinkelbrunnen är lämplig att använda i bl.a. storköks- och
industrimiljö. Finns att beställa för anslutning mot totalt 6 st olika
golvtyper/ytskikt (se nästa sida) och med fri bredd och längd.

Information

Konstruerad för att uppfylla kraven i Europanormen
EN 1253.

Tillverkas i rostfritt EN 1.4301 (SS 2333) alternativt
syrafast stål EN 1.4404 (SS 2348).

Urtagbart/delbart vattenlås med handtag för lätt
rensning.

Rutgaller i rostfritt eller galvaniserat stål. Finns i
lastklass L15 och M125.

Ingjutningsklammer med hål för enkel montering.

Kan beställas som spygatt. Det går att komplettera
med ett vattenlås i ett senare skede.

Går att beställa i lågbyggd variant.
Tillbehör

Silkorg, art.nr: MSI1 (liten silkorg), MSI2 (stor silkorg).

Sandfång ( Påverkar flödeskapaciteten ), art.nr:
MSF1 (litet silfång), MSF2 (stort silfång).

Vattenlås, art.nr: MVL1 (litet vattenlås), MVL2 (stort
vattenlås)

Extra inlopp uppe/nere (Ø50 eller Ø75).

Radontätning.

Luktstopp.

Råd och anvisningar

Ange vid beställning:

Typ av brunn/ränna.

Bredd, Längd A, Längd B

Golvtyp/Ytskikt

Typ av utlopp, Sido/Botten och anslutningsdiameter.

Kvalitet på material (Rostfritt, Syrafast).

Tillbehör (vattenlås, sandfång, silkorg, galler)

Lastklass galler (Gångbart L15 eller körbart M125)

Eventuellt specialutförande (längd, bredd, djup etc)

Riktning och placering av potta

BxLAxLB
(galler)

Art.nr

150xLAxLB

MVR-L15-B150LALB*

200xLAxLB

MVR-L15-B200LALB*

300xLAxLB

MVR-L15-B300LALB*

400xLAxLB

MVR-L15-B400LALB*

Flöde
S/B
(l/s)
S75=1,8 l/s
B75=2,8 l/s
S75=1,8 l/s
B75=2,8 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s
S75=3,1 l/s S110=4,1 l/s
B75=3,5 l/s B110=4,6 l/s

B

LB

LA
*Det kompletta artikelnumret byggs upp av de val som görs i
samband med beställning.
Exempel:
MVR-L15-B150LA500LB900A50P1S75E50-BET
Förklaring:
Mewell Vinkelränna (MVR)-Lastklass (L15)-Bredd (B150)
längdA (LA500) längdB (LB900) Extra inlopp uppe och
diameter (A50) storlek Potta (P1) typ av avloppsanslutning
och diameter (S75) extra inlopp nere och diameter (E50) golvtyp betonggolv (BET)

OBS ! Ovan angivna brunnar är standardbredder men
kundanpassade mått går att få på dessa och är vår
absoluta styrka.
Kontakta oss så hjälper vi er.
www.mewell.se
Tel: 0910-702144
Anvisningar för montering samt skötsel &
råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Mewell Vinkelränna

Betonggolv (-BET)

Klinker med tätskikt (-K5)

Plastmatta (-PLM)

Plastmassa (-PMG)

Klinker utan tätskikt (-K3)

Klinker med rollat tätskikt (-K4)

Totalhöjden är densamma för de olika golvtyperna
men kan variera med den beställda längden (pga.
lutningen/fallet) och med bredden. Bredd under 300
mm kommer med lilla pottan och möjlighet att välja
anslutningsdiameter 50 eller 75 mm. Bredd över
300 mm kommer standard med stora pottan vilket
ger en höjdförändring på +70 mm och möjlighet att
välja anslutningsdiameter 75 eller 110 mm. Det
finns möjlighet att välja lilla pottan också vid bredd
över 300 mm. Val av botten- eller sidoutlopp
påverkar den totala bygghöjden.

www.mewell.se
Tel: 0910-702144
Anvisningar för montering samt skötsel &
råd finns att ladda ner från vår hemsida.

Tillbehör

Litet vattenlås. Passar brunnar med liten potta (diameter 110 mm).
Vattenlåset är lätt att ta isär och rengöra.
Art.nr: MVL1

Stort vattenlås. Passar brunnar med stor potta (diameter 222 mm).
Vattenlåset är lätt att ta isär och rengöra.
Art.nr: MVL2

Liten silkorg. Passar till det lilla vattenlåset (MVL1)
Art.nr: MSI1

Stor silkorg. Passar till det stora vattenlåset (MVL2)
Art.nr: MSI2

Litet sandfång.
Art.nr: MSF1

Stort sandfång.
Art.nr: MSF2

Lyftkrok
Art.nr LK001
Radontätning
Art.nr RT001
Luktstopp: Finns att beställa till dom flesta brunnar
Kontakta Mewell
Måttanpassande Galler: Kontakta Mewell
[Skriv här]

Mewell Plåt AB är ett modernt plåtslageri för tillverkning av bl.a. utvändiga tunnplåtsarbeten,
specialarbeten och rostfria golvbrunnar för storkök, industri och offentlig miljö. Vi utför
takrenoveringar, vi lägger nytt plåttak, skorstensbeslag, skorstenshuvar, hängrännor, stuprör,
fönsterbleck, snörasskydd, taksäkerhet. Vi utför även smidesarbeten och tillverkning av
golvbrunnar/golvrännor i rostfritt stål som är anpassade till de flesta miljöer.

MONTERINGSANVISNING
Golvbrunnar och golvrännor
VIKTGT: Nedan följer information om hur du monterar golvbrunn/golvränna vid olika typer av golv.
Det är viktigt att du använder rätt typ av golvbrunn/golvränna för det tilltänkta golvet. I de
fall detta INTE görs så kan funktionen/säkerheten ej garanteras med eventuella problem
som påföljd.

Det är också av yttersta vikt att
du stämpar alla brunnar/rännor
innan gjutning så att botten och
sidor ej trycks in under gjutning,
se bild 1.1.
En del av de längre rännorna
levereras med fastpunktade stag
som fungerar som stämp för
väggarna. Låt dessa sitta kvar
under hela gjutningsprocessen,
slipa sedan bort punktsvetsarna
och ta bort staget. Dock så måste
även här botten stämpas innan
gjutning, se bild 1.1. Stämparna
är markerade med grått i bilden.

bild 1.1

Sida 1

Montering av brunn/ränna i klinkergolv K5
- Klinkerplattor limmade på tätskiktsduk eller plastmatta -

VVS-Installation
1. Fixera brunnen/rännan med hjälp av
gängstänger och muttrar som
monteras i brunnens/rännans
fästöron.
2. Justera in brunnen/rännan i våg.
3. Anslut avloppsrören.
4. Vid behov, gör en förgjutning runt
gängstängerna så att de är fixerade vid
underlaget.

Gjutning
1. Alla brunnar/rännor ska stämpas
innan gjutning så att ej botten eller
väggar trycks in, se bild 1.1
2. Täck brunnen/rännan innan
gjutning för att undvika onödigt
spill.
3. Påbörja gjutningen och var noga
med att vibrera in betongen under
hela brunnen/rännan så att alla
luftfickor elimineras.
4. Betongen skall ligga i nivå med
överkanten på brunnens fläns.

1.
2.
3.
4.
5.

Betong
Brunnens/Rännans fläns
Tätskikt/Plastmatta
Tätningsram
Skruv

Tätskiktsinstallation
1. Rengör brunnens/Rännans fläns.
2. Behandla flänsen med primer eller annat tätmedel som leverantören av täkskiktet
föreskriver.
3. Om plastmatta används så skall den dubbellimmas ( lim appliceras både på matta och brunn)
med för ändamålet godkända produkter
4. Lägg på tätningsramen. Märk ut och gör hål i plastmattan/tätskiktsduken för skruvarna.
5. Fyll hålen i plastmattan/tätskiktsduken med ett för ändamålet godkänt

tätningsmedel. Skruva sedan fast tätningramen. OBS ! Tänk på att tätningramen är unik så
att den skruvas fast på samma sätt som vid uppmärkning av hålen.
6. Skär av plastmattan/tätskiktsduken efter rännans innerkant.
7. Montera klinkret.

Sida 2

Montering av brunn/ränna i klinkergolv K4
- Klinkerplattor limmade på spacklat eller rollat tätskikt -

VVS-Installation
1. Fixera brunnen/rännan med hjälp av
gängstänger och muttrar som
monteras i brunnens/rännans
fästöron.
2. Justera in brunnen/rännan i våg.
3. Anslut avloppsrören.
4. Vid behov, gör en förgjutning runt
gängstängerna så att de är fixerade
vid underlaget.

Gjutning
5. Alla brunnar/rännor ska stämpas
innan gjutning så att ej botten eller
väggar trycks in, se bild 1.1
6. Täck brunnen/rännan innan
gjutning för att undvika onödigt
spill.
7. Påbörja gjutningen och var noga
med att vibrera in betongen under
hela brunnen/rännan så att alla
luftfickor elimineras.
8. Betongen skall ligga i nivå med
överkanten på brunnens fläns.

1.
2.
3.
4.

Betong
Brunnens/Rännans fläns
Tätskikt
Folie eller duk

Tätskiktsinstallation
8. Rengör brunnens/Rännans fläns.
9. Applicera tätskiktet enligt tätskiktsleverantörens anvisningar. I vissa fall krävs försegling med
folie eller duk i övergången mellan brunnens fläns och betonggolvet.
10. Montera klinkret.

Sida 3

Montering av brunn/ränna i klinkergolv K3
- Klinkerplattor utan tätskikt -

VVS-Installation
1. Fixera brunnen/rännan med hjälp av
gängstänger och muttrar som
monteras i brunnens/rännans
fästöron.
2. Justera in brunnen/rännan i våg.
3. Anslut avloppsrören.
4. Vid behov, gör en förgjutning runt
gängstängerna så att de är fixerade
vid underlaget.

Gjutning
1. Alla brunnar/rännor ska stämpas
innan gjutning så att ej botten eller
väggar trycks in, se bild 1.1
2. Täck brunnen/rännan innan
gjutning för att undvika onödigt
spill.
3. Påbörja gjutningen.
4. Betongens nivå skall vara sådan att
det aktuella klinkret hamnar i höjd
med överkant på brunnens fläns.
5. Montera klinkret.

1.
2.

Betong
Brunnens/Rännans fläns
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Montering av brunn/ränna i plastmassagolv PMG
VVS-Installation
1. Fixera brunnen/rännan med hjälp av
gängstänger och muttrar som
monteras i brunnens/rännans
fästöron.
2. Justera in brunnen/rännan i våg.
3. Anslut avloppsrören.
4. Vid behov, gör en förgjutning runt
gängstängerna så att de är fixerade vid
underlaget.

Gjutning
1. Alla brunnar/rännor ska stämpas
innan gjutning så att ej botten eller
väggar trycks in, se bild 1.1
2. Täck brunnen/rännan innan gjutning
för att undvika onödigt spill.
3. Klistra på en avstängningslist
runtom hela brunnen/rännans fläns.
4. Påbörja gjutningen och var noga
med att vibrera in betongen under
hela brunnen/rännan så att alla
luftfickor elimineras.
5. Låt avstängningslisten sitta kvar tills
gjutningen är klar och har härdat så
att ett ursparat utrymme erhålls
som kan fyllas med plastmassa.

1.
2.
3.

Brunnens/Rännans fläns
Betong
Plastmassa
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Montering av brunn/ränna i plastmattegolv PLM
VVS-Installation
1. Fixera brunnen/rännan med hjälp av
gängstänger och muttrar som
monteras i brunnens/rännans
fästöron.
2. Justera in brunnen/rännan i våg.
3. Anslut avloppsrören.
4. Vid behov, gör en förgjutning runt
gängstängerna så att de är fixerade
vid underlaget.

Gjutning
1. Alla brunnar/rännor ska stämpas
innan gjutning så att ej botten eller
väggar trycks in, se bild 1.1
2. Täck brunnen/rännan innan gjutning
för att undvika onödigt spill.
3. Påbörja gjutningen och var noga
med att vibrera in betongen under
hela brunnen/rännan så att alla
luftfickor elimineras.
4. Betongen skall ligga i nivå med
överkanten på brunnens/rännans
fläns.

1.
2.
3.
4.
5.

Betong
Brunnens/Rännans fläns
Plastmatta
Klämlist
Skruv

Mattläggning
1. Rengör brunnens/rännans fläns.
2. Dubbellimma (lim appliceras både på matta och brunn) med för en för ändamålet godkänd
produkt.
3. Lägg klämlisterna mot plastmattan. Märk ut och gör hål i plastmattan för skruvarna.
4. Fyll hålen med ett för ändamålet godkänt tätningsmedel.
5. Skruva dit klämlisterna försiktigt och skär därefter av plastmattan vid klämlistens underkant.

OBS ! Tänk på att klämlisterna är unika så att de skruvas fast på samma sätt som
vid uppmärkning av hålen.
6. Kom ihåg att efterdra skruvarna.
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Montering av brunn/ränna i betonggolv
VVS-Installation
1. Fixera brunnen/rännan med hjälp av
gängstänger och muttrar som monteras
i brunnens/rännans fästöron.
2. Justera in brunnen/rännan i våg.
3. Anslut avloppsrören.
4. Vid behov, gör en förgjutning runt
gängstängerna så att de är fixerade vid
underlaget.

Gjutning
1. Alla brunnar/rännor ska stämpas innan
gjutning så att ej botten eller väggar
trycks in, se bild 1.1
2. Täck brunnen/rännan innan gjutning
för att undvika onödigt spill.
3. Påbörja gjutningen och var noga
med att vibrera in betongen under
hela brunnen/rännan så att alla
luftfickor elimineras.
4. Betongen skall ligga i nivå med
överkanten på brunnens/rännans
fläns.

1.
2.

Betong
Brunnens/Rännans fläns
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Mewell Plåt AB
Verkstadsvägen 7, 93162 SKELLEFTEÅ
TEL: 0910-702144, FAX: 0910-53148
www.mewell.se
info@mewell.se
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