
It’s Time. Nya Oras Eterna 
termostatblandare – 
Miljövänlig, smart och säker

Prova på erbjudande!
1490,– (exkl. moms)
Rekommenderat konsumentpris 4160,– (inkl.moms)

The 
Singer.

Suihkuhetkesi on vain sinua varten 
– hetki omaa aikaa. Käytä se vaikka 
laulamiseen sydämen kyllyydestä  – 

Oras auttaa tekemään tuosta hetkestä 
täydellisen.

Apollo -suihkusetit on suunniteltu sinun 
tarpeitasi ja toiveitasi silmällä pitäen.

Uusi 
Oras Apollo

Perfect your me-moment.

www.oras.com



Oras Apollo -suihkusetit, käsisuihku 70 mm

Oras Apollo -suihkusetit, käsisuihku 95 mm

Oras Apollo -käsisuihkut

546 Oras Apollo 
-suihkusetti, 
joka sisältää käsi-
suihkun, säädettä-
vän suihkutangon 
(max. 720 mm) 
ja suihkuletkun 
(1750 mm). Käsi-
suihkussa kolme 
säätövaihtoa, josta 
yksi on EcoFlow. 

542 Oras Apollo 
-suihkusetti,  
joka sisältää  
käsisuihkun,  
säädettävän  
suihkutangon (max. 
720 mm), suihku-
letkun (1750 mm) ja 
saippuatelineen.

520 Oras Apollo -suihkusetti 
Settiin kuuluu: käsisuihku (jossa 
helposti puhdistettavasiivilä), ripus-
tin, suihkutanko (650 mm), suihku-
letku (1500 mm), saippuateline. 

547 Oras Apollo 
-suihkusetti, 
joka sisältää 
käsisuihkun, 
suihkutangon 
(650 mm) ja 
suihkuletkun 
(1750 mm). 

252020 Oras Apollo  
-käsisuihku Ø 70 mm 
Käsisuihkussa helposti 
puhdistettava siivilä.

252022 Oras Apollo  
-käsisuihku, ECO Ø 70 mm
Käsisuihkussa helposti puh-
distettava siivilä. Virtaama 
rajoitettu 7 l/min.

252020-11 Oras Apollo  
-käsisuihku Ø 70 mm
Käsisuihkussa helposti  
puhdistettava siivilä. Valkoinen.

252022-11 Oras Apollo  
-käsisuihku, ECO  Ø 70 mm
Käsisuihkussa helposti  
puhdistettava siivilä. Virtaama 
rajoitettu 7 l/min. Valkoinen.

254020 Oras Apollo 
-käsisuihku Ø 95 mm
Silikonisuuttimien 
ansiosta käsisuihku on 
helppo pitää puhtaana.

520-11 Oras Apollo  
-suihkusetti 
Settiin kuuluu: käsisuihku 
(jossa helposti puhdistet-
tava siivilä), suihkutanko 
(650 mm), suihkuletku 
(1500 mm), saippuateline. 
Valkoinen.

540 Oras Apollo -suihkusetti, 
joka sisältää käsisuihkun, 
säädettävän suihkutangon 
(max. 720 mm), suihkuletkun 
ja saippuatelineen.

530 Oras Apollo 
-suihkusetti, ECO 
Settiin kuuluu: käsi-
suihku (Käsisuihkun 
virtaama 7 l/min ), 
suihkutanko (650 
mm), suihkuletku 
(1500 mm), saippua-
teline. 

530-11 Oras Apollo 
-suihkusetti, ECO
Settiin kuuluu: käsi-
suihku (Käsisuihkun 
virtaama 7 l/min ), 
suihkutanko (650 
mm), suihkuletku 
(1500 mm), saippua-
teline. Valkoinen.

Helppo pitää puhtaana

∞ Silikonisuuttimien puhdistaminen  
 on nopeaa ja helppoa
∞ Erilaisten suihkujen valinta käy  
 helposti käsisuihkun siivilässä  
 olevasta säätimestä

Aiempaa suurempi ja miellyttävämpi 
suihkusiivilä tarjoaa kolme erilaista 
suihkuasetusta, joiden avulla teet 
suihkuhetkestäsi juuri omanlaisesi.

∞ 95 mm:n suihkusiivilä
∞ Kolme asetusta – kolme erilaista 

suihkuelämystä:
 

- Rentouttava suihku     
- Tavallinen, virkistävä suihku   

    - EcoFlow, vettä säästävä suihku

Nopea ja helppo asentaa

∞ Seinäkiinnikkeiden välinen etäisyys 
säädettävissä

∞ Helppokäyttöinen, kevyesti liukuva 
korkeudensäätöpainike

 ∞  Helppokäyttöinen ja tilava teline 
  shampoopulloille

254022 Oras Apollo  
-käsisuihku Ø 95 mm
Käsisuihkussa kolme 
säätövaihtoa, josta yksi on 
EcoFlow. 
Silikonisuuttimien ansiosta 
käsisuihku on helppo pitää 
puhtaana.

Uusi Oras Apollo 

Uudet ominaisuudet

544 Oras Apollo -suihkusetti,  
joka sisältää säädettävän käsisuihkun,  
säädettävän suihkutangon (max. 720 mm), 
suihkuletkun (1750 mm) ja saippuatelineen.

ORAS OY, Isometsäntie 2, PL 40, FI-26101 RAUMA, FINLAND
Puh. +358 (0)2 83 161, Fax +358 (0)2 831 6300, E-mail: info.finland@oras.com,  www.oras.com

9
9

13
5

4
FI

.1
0

.2
0

16
.E

P


