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En framgångs-
historia som 
sträcker sig över 
sex decennier
Pursos historia började år 1959, då kemi- 
ingenjören Esko Ollila märkte att inget företag 
i Finland anodiserade långa aluminiumstycken. 
Anodiseringsprocessen och aluminium var bekant 
för Ollila i form av urtavlor och kastrullock, men 
Ollila, som senare skulle bli en pionjär inom 
området, såg en dold större potential med det 
mångsidiga materialet.

Han bestämde sig för att svara på efterfrågan  
och grundade en ytbehandlingsfabrik i Siuro i 
Nokia, och erövrade marknaden med sina fem 
anställda. Snart utvidgades verksamheten till att 
omfatta extrudering av aluminium, den första 
extruderingslinjen startade år 1974.

Byggsystem
Pursos högkvalitativa byggsystem är ett hållbart, 
miljömedvetet och kostnadseffektivt val. Byggsys-
temprodukterna utvecklas i Finland och lämpar sig 
speciellt väl för krävande nordeuropeiska förhål-
landen och erbjuder mångsidiga designmöjligheter. 
Vi erbjuder lösningar för bland annat fasadsystem, 
dörrar, fönster, glastak och dekorativa lameller.

Pursos byggsystemprodukter tillverkas av utvalda 
kvalitetssäkrade producenter i Sverige.

Kvalitets- och miljöfrågor är viktiga för Purso. I detta 
arbete har Lloyd´s Register Quality Assurance Ltd 
beviljat Purso Oy certifiering enligt EN ISO 9001:2015 
och EN ISO 14001:2015. Utöver detta är vår pulver-
lackeringsanläggning och lackeringsprocess godkända 
enligt GSB International´s riktlinjer. 

Purso utvecklar och marknadsför profiler och material 
till byggsystem. Självständiga lokala tillverkare sköter 
försäljningen och tillverkningen av slutprodukten. 

Anodisering hos Purso 
Anodisering är en elektrokemisk metod som 
förstärker aluminiumets naturliga oxidskikt. Med 
anodisering får man en mycket väderbeständig yta 
som är både hållbar och slitstark.

Pulverlackning hos Purso 
Ett pulver appliceras på profilen och smälts sedan i en 
härdugn till en jämn och fast yta. Profilerna förbe-
handlas för att säkra vidhäftningen av lacken. Som 
standard erbjuder vi färger enligt RAL-systemet men 
även andra kulörer är tillgängliga.

Ytbehandlingar Miljövänlig certifierad  
kvalitet 

2019 Purso Group förvärvar det nederländska före-
taget Nedal Aluminium B.V. Förvärvet fördubblar 
Pursos produktionskapacitet och öppnar nya 
marknadsområden i Centraleuropa.

2016 Purso är första i Finland att starta en produk-
tionslinje för återvunnet aluminium.

2012 Den nya anodiseringsanläggningen, vattenrenings-
verket och biovärmeanläggningen tas i bruk.

2010 Den nya affärsenheten Purso Lighting Systems 
planerar och utvecklar det smarta belysnings-
systemet SNEP. 

2009 Den första extruderingslinjen byts ut och en ny 
företagspark för underleverantörer byggs.

2002 Aluminiumfabriken byggs ut och den tredje 
extruderingslinjen färdigställs.

1990-talet  Pulverlackering, en ny ytbehandlingsmetod, 
introduceras och vidareförädlingen får nya 
lokaler.

1972 Aluminiumfabriken får två utbyggnader. Huvud-
kontoret i Siuro och smältverket i Ikalis färdigställs.

1959  Purso Yhtiöt grundas och den första extru-
deringslinjen startar sin verksamhet år 1974. 
Purso Yhtiöt inleder Suojapinta Oy:s byggar-
beten (1959) och startar anodiseringen (1960).

Den första extruderingslinjen startade år 1974 i Siuro i Nokia. 
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Elementfasad

De högklassiga en- och tvåbladiga  
ECO-lyftskjutdörrarna lämpar sig för 
balkonger, terrasser och panoramafönster. 
Med en öppning på upp till 3,5 x 2,7 m öppnas 
hemmet upp samtidigt som dagsljuset flödar 
in genom de stora glasen. Tvåfärgslack 
medger olika färg på in- och utsida. Möjlig 
glastjocklek från 34 till 78 mm.

• U-värde ner till 0,65 W/m2K
• Lufttäthet klass 4 (EN 12207)
• Regntäthet E900 (EN 12208)
• Djup dörrblad 100 mm, karm 230 mm
• Ljudtekniska egenskaper Rw (C; Ctr) 

max. 44 (-1; -5) dB

Det lättanvända och slitstarka ECO-fönster-
systemet lämpar sig till inåt- och utåtgående 
fönster, dubbelfönster utan mellankarm, 
fasta partier samt fönsterdörrar för franska 
balkonger. Fönstret kan vara sido-, under-, 
över- eller sido/underhängt. Tvåfärgslack 
medger olika färg på in- och utsida. Möjlig 
glastjocklek från 34 till 78 mm.

NAPSU är ett högklassigt fasad- och 
solskyddssystem som är enkelt och snabbt att 
montera på både nya och befintliga byggnader. 
Systemet erbjuder nästan ändlösa möjligheter 
att planera och genomföra aluminiumfasader 
där färg, ljus och skugga leker. Lamellerna kan 
monteras horisontellt, diagonalt eller i projekt-
specifik vinkel.

Vårt nya elementsystem för fasadkonstruk-
tioner är lätt att montera och hantera på 
byggplatsen. P65E följer utseendemässigt 
övriga fasadsystem och är lika elegant på 
insidan som utsidan, utan synliga tätningsspår. 
Elementfasaden kan tillverkas av återvunnet 
aluminium. Med P65ES (SG) utan exteriöra 
täcklock erhålls en enhetlig glasyta. Kombina-
tioner av P65ES med täcklock kan användas för 
att framhäva vertikala och horisontella linjer. 
Systemet projektanpassas efter byggnaden. 

• U-värde ner till 0,64 W/m²K
• Lufttäthet klass 4 (EN 12207)
• Regntäthet E1200 (EN 12208)
• Karmdjup 90 mm
• Dolda beslag, endast handtaget är synligt
• Ljudtekniska egenskaper Rw (C; Ctr) max. 

46 (-1; -4) dB

• Stort utbud av lameller i olika form och  
storlek

• Snabb montering med hjälp av  
NAPSU montageprofil

• Möjlighet till nya projektanpassade profiler 
• P50L-systemets täcklock kan monteras 

som lameller i systemet

• Lufttäthet AE 1200 (EN 12152)
• Regntäthet RE 1650 / RE 1800  

(EN 12154)
• Vindlast 1600 (EN 13830 och EN13116)
• Två- eller treglas alternativt fasadglas
• Möjlighet till nya projektanpassade profiler 
• Standardbredd på profiler vertikalt  

64–68 mm, horisontellt 80–110 mm
• Standarddjup på profiler 120 mm

ECO-fönstersystem Lamellsystemet NAPSU

Elementfasad

ECO-lyftskjutdörrar

Purso ECO-produktfamiljen är det mest 
energieffektiva valet för fönster och lyft-
skjutdörrar. Produkternas värmeisolering 
hör till de bästa i Europa, de behåller sin 
funktionalitet i alla väder och deras mångsi-
dighet lämnar plats för arkitektens visioner.

ECO-produktfamiljens produkter LK90eco  
(exkl. LK90eco EI30) och LK100eco har  
certifierats av Passive House Institute (PHI). 

ECO- 
produktfamiljen 

Lamellsystem  
för fasader

P65E /  P65ES

LK100ECO

LK90ECO
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Fasader

Glastakssystemets isolerade aluminiumprofiler  
är självbärande och kan användas utan stöd 
i mindre glastak. I stora takkonstruktioner 
fästs stomprofilerna i en bärande stomme. I 
stomprofilerna finns integrerade kanaler för 
dränering och luftning . 

Ett elegant, värmeisolerat och brandklassat 
fasadsystem i aluminium. Systemet är 
godkänt med både tvåglas, treglas och fasad-
glas . Befintliga stomprofiler från P50L-sys-
temet förstärks för att motså brand i 30 eller 
60 minuter ifrån in- eller utsida samt in- och 
utsida. Godkänd lösning för brandspridning i 
sidled och vid bjälklagskant EI60 (EI30). 

De isolerade fasadstommarna med profil-
bredd om 50 mm eller 60 mm lämpar sig väl 
för fasader och fasta partier. Tre olika materi-
alalternativ för isolatorn finns tillgängliga för 
att kunna anpassa  fasadens U-värde. Fönster 
och dörrar från Purso kan enkelt monteras i 
fasadsystemet. 

P50S är ett värmeisolerat fasadsystem i 
aluminium. Med endast en smal fog utvändigt 
upplevs glasytorna som sammanhängande 
och ger fasaden ett enhetligt och effektfullt 
utseende. För bästa effekt används glas med 
reflekterande utsida. 

• Profilbredd 50 mm, profildjup 40–180 mm
• Glastjocklek från 6–62 mm 
• Profiler med justerbar vinkel för  

taklanterniner
• Taklucka tillgängligt

• Brandklasser EI30 och EI60
• Klassificering enligt EN 13501-2
• Djup på vertikal profil 120–180 mm
• Horisontell profil 127 mm
• Inåt- och utåtgående fönster i  

brandklass EI30

• Profildjup 5–250 mm
• Två- eller treglas alternativt fasadglas
• Luftäthet AE1050 (EN 12152)
• Regntäthet AE1050 (EN 12154)
• Uf-värde för profilerna från 0,65 W/m2K
• Inbrottsskydd RC2/RC3 (EN 1627)

• Samma profiler som i P50L-systemet
• Två- eller treglas alternativt fasadglas
• De inre glasen är mekaniskt förankrade 

till profilen och de yttre glasen är fogade
• Kan kombineras med täcklock (semi-SG)
• Utåtgående, överhängt SG-fönster

Glastak  

Brandfasad   

Fasadsystem   

Fasadsystem utan täcklock (SG) 

P50L

P50L EI30/EI60

P50L/P60L

P50S
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Bekanta dig också med 
ECO-produktfamiljens 
lyftskjutdörrar!  
ECO-PRODUKTFAMILJEN PÅ SIDA 4. 

Balkongdörr

Oisolerat dörrsystem

LK90H

P50

LK90H erbjuder balkongdörrar som enkel- 
eller pardörr med sido- och överljus. Med en 
dörrbladsintegrerad ASSA-trepunktslåsning 
säkerställs högsta väderprestanda och med 
handtaget manövreras uppställningsbromsen 
på ett enkelt sätt. Dörrarna levereras med 
bladgångjärn som standard.

Dörrsystem utan isolering kan användas som 
glasade innerdörrar, manuella eller automatiska 
skjutdörrar samt dörrar till vindfång eller invän-
diga glasväggar. Dörrarna kan vara inåt- eller 
utåtgående enkel- eller pardörrar, med över- och 
sidoljus.

• U-värde ner till under 0,9 W/m²K
• Luftäthet klass 4 (EN 12207)
• Regntäthet klass 8A (EN12208)
• Glastjocklek från 33-73 mm
• Ljudtekniska egenskaper Rw (C; Ctr) max. 

43 (-1; -3) dB

• Glastjocklek eller fyllning på 3–33 mm
• Profildjup 50 mm
• Bladgångjärn eller standardgångjärn
• Stort urval av profiler
• Ljudtekniska egenskaper Rw (C; Ctr) 

max. 36 (-1; -3) dB

I våra inåt- och utåtgående dörrar förenas 
elegant design, utmärkt värmeisolering och 
funktionalitet i alla väderförhållanden. En enkel-
dörr i LK78X når full vädertäthet med endast 
ett lås. De slitstarka dörrarna i aluminium kan 
byggas som både enkeldörrar, pardörrar samt 
entréskjutdörrar. Samtliga dörrar kan kombi-
neras med sido- och överljus.

LK78SW är ett dörrsystem med fasta partier 
som är anpassat för svensk dörrmiljö. 
Dörrarna har Nordisk kvalitetskänsla och är 
slitstarka och hållbara även i utsatta miljöer. 
De välisolerade profilerna kan ytterliggare 
förbättras med en invändig isolerstav. 
Funktioner som brytskydd och integrerat 
klämskydd kan enkelt adderas. 

• U-värde ner till under 0.8 W/m2K
• Luftäthet upp till klass 4 (EN 12207)
• Regntäthet upp till klass 9A (EN 12208)
• Utmärkt ljudisolering
• Lättskött och hållbart system
• Glastjocklek från 23-60 mm

• Modulärt dörrsystem för svenska 
förhållanden

• U-värde ner till under 0,9 W/m²K
• Nyutvecklat brytskydd
• Integrerad klämfri bakkant

Isolerat dörrsystem

Högisolerat dörrsystem

LK78SW

LK78X 

Dörrar
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Bekanta dig också med 
ECO-produktfamiljens 
fönsterutbud!  
ECO-PRODUKTFAMILJEN PÅ SIDA 4. 
 

Systemets profiler är tillverkade av extruderat 
aluminium som är starkt och styvt, trots 
att det är tre gånger lättare än stål. Finns 
som inåtgående och fasta fönster, interiöra 
glassväggar och räcken. Med de 36 mm 
smala karmprofilerna är det möjligt att skapa 
smäckra och slimmade inglasningar. 

LK78X är fönstersystem i aluminium med 
utmärkt värmeisolering. I systemet finns 
inåt- och utåtgående fönster, fasta fönster 
samt rökluckor. Kan manövreras som sido-, 
överkants-, underkants- eller sido/under-
kantshängt. Tillgängligt i tvåfärgslack som 
medger olika färg på in- och utsida. 

• Tjocklek på glas eller fyllning 3–33 mm
• Profildjup 50, 80 eller 100 mm
• Profilbredd 36–150 mm
• Flera dekorativa glaslister tillgängliga
• Ljudtekniska egenskaper Rw (C; Ctr) 

max. 39 (-1; -4) dB

• U-värde ner till under 0,7 W/m²K
• Luftäthet klass 4 (EN 12207)
• Regntäthet E750/E1200 (EN 12208)
• Glastjocklek från 23–60 mm
• Profildjup 78 mm
• Profilbredd 30–150 mm

Oisolerat fönstersystem

Högisolerat fönstersystem  

P50

LK78X

Fönster

Byggsystemen kan också anpassas efter kundens behov. 
Om kunden har en vision om en produkt eller profil, är vi mer 
än redo att förverkliga visionen. Vi har goda möjligheter att 
erbjuda små som stora profiler med eller utan ytbehandling. 

Ett lyckat slutresultat börjar med idéutbyte mellan 
kunden och Pursos erfarna team. Med ett tätt samarbete 
tidigt i processen, säkerställs ett för kunden optimerat 
system till en bättre totalkostnad för projektet. 

Med Pursos inglasningssystem för terrasser 
kan du skapa ett bekvämt och skyddat uterum 
vid bostaden. Skyddad från vind och regn kan 
du njuta av terrassen oavsett väder. Profilinte-
grerat handtag är valbart och enkelsidig låsning 
är möjlig. 

  

• Tillgängligt med upp till 5 skenor 
• Testat för tung stöt enligt EN 13049
• Säkerhetstestat enligt EN 12210/12211 

upp till klass 3 och 1800 Pa.
• Lätt att installera och använda

Inglasningssystem för uterum 

Projekt- och kundanpassade system  

Övriga produkter

Comfort hotel, Solna
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Purso Greenline är vårt eget återvunna 
aluminium. I vårt omsmältverk tar vi till 
vara på olika sorters aluminiumskrot och 
ser till att materialet får nytt liv. Alumi-
num kan återvinnas ett oändligt antal 
gånger och är ett utmärkt val för cirkulärt 
byggande. 

Med vår tillverkning av återvunnet Alu-
minium kan vi spara upp till 95 % av den 
energi som krävs för att framställa nytt 
primäraluminium. Detta ger en mycket 
stor CO2 besparing för miljön och ditt pro-
jekt bidrar till ett hållbart byggande.

Greenline kan användas i alla våra 
byggsystemprodukter och finns som ett 
miljöanpassat tillval. Efter avslutat projekt 
erhåller ni ett Greenline certifikat som 
deklarerar ursprunget.

Ett hållbart val - 
Purso Greenline

PURSO AB BYGGSYSTEM SVERIGE 

STATIO N S GATA N 4C,  574 31 VETLANDA 

MAI L:  IN FO@PURS O.SE 

FÖRSÄLJ NING: 

070-467 68 22 

TEK NISK SU P P ORT,  ARKITEKTSUPPORT: 

073-374 93 00 

Kontakta oss:


