
Perfect 
your

me-moment.

Uudet Oras Apollo -suihkusetit ja
Oras Nova -termostaatit



Suihkuhetkesi on vain sinua varten – hetki omaa aikaa.  
Käytitpä sen sitten laulamiseen sydämen kyllyydestä tai  

asioiden pohtimiseen – tai vain rauhasta ja hiljaisuudesta  
nauttimiseen – Oras auttaa tekemään tuosta hetkestä täydellisen.

Oras Nova -termostaattihanat ja Oras Apollo -suihkusetit on  
suunniteltu sinun tarpeitasi ja toiveitasi silmällä pitäen.  
Ne sisältävät vain ne toiminnot, joita oikeasti tarvitset  

– käytännöllisen elegantissa muodossa.  
Lisäksi ne säästävät niin lompakkoasi kuin luontoakin. 

The 
Singer.
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Oras
Apollo 

Säädettävä käsisuihku.

Olipa tyylisi sitten mikä  
tahansa, Oras Apollo -suihkusetin 
käsisuihku tarjoaa optimaalisen, 
toiveittesi mukaisen suihku- 
elämyksen. Kestävän ja modernin 
muotoilun ansiosta suihkusetti 
sopii kaikkiin kylpyhuoneisiin.  
Lisäksi käsisuihkun vedensäästö- 
toiminto auttaa säästämään  
energiaa, rahaa ja luontoa.  
Oras Apollo -suihkut on suunnitel-
tu sinun tarpeitasi silmällä pitäen.
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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). Käsisuihkussa 
kolme säätövaih-
toa, josta yksi on 
EcoFlow. 

542 Oras Apollo 
-suihkusetti,  
joka sisältää käsi- 
suihkun (1 toimin-
to), säädettävän  
suihkutangon  
(max. 720 mm), 
suihkuletkun  
(1750 mm) ja saip-
puatelineen.

520 Oras Apollo -suihkusetti 
Settiin kuuluu: käsisuihku (jossa 
helposti puhdistettava, kalkkivapaa 
siivilä, 1 toiminto), ripustin, suihku-
tanko (650 mm), suihkuletku (1500 
mm), saippuateline. 

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

252020 Oras Apollo  
-käsisuihku Ø 70 mm 
Käsisuihkussa helposti 
puhdistettava, kalkkivapaa 
siivilä. 1 toiminto.

252022 Oras Apollo  
-käsisuihku, ECO Ø 70 mm
Käsisuihkussa helposti 
puhdistettava, kalkkivapaa 
siivilä. Virtaama rajoitettu  
7 l/min. 1 toiminto.

252020-11 Oras Apollo  
-käsisuihku Ø 70 mm
Käsisuihkussa helposti  
puhdistettava, kalkkivapaa siivilä. 
Valkoinen. 1 toiminto.

252022-11 Oras Apollo  
-käsisuihku, ECO  Ø 70 mm
Käsisuihkussa helposti  
puhdistettava, kalkkivapaa  
siivilä. Virtaama rajoitettu  
7 l/min. Valkoinen. 1 toiminto.

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

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

540 Oras Apollo -suihkusetti, 
joka sisältää käsisuihkun 
(1 toiminto), säädettävän 
suihkutangon (max. 720 mm), 
suihkuletkun ja saippuateli-
neen. 1 toiminto.

530 Oras Apollo 
-suihkusetti, ECO 
Settiin kuuluu: käsi-
suihku (Käsisuihkun 
virtaama 7 l/min, 1 
toiminto), suihku-
tanko (650 mm), 
suihkuletku (1500 
mm), saippuateline. 

530-11 Oras Apollo 
-suihkusetti, ECO
Settiin kuuluu: käsi-
suihku (Käsisuihkun 
virtaama 7 l/min, 1 
toiminto), suihku-
tanko (650 mm), 
suihkuletku (1500 
mm), saippuateline. 
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     
- Virkistävä suihku   

    - EcoFlow, vettä säästävä suihku

Nopea ja helppo asentaa

∞ Seinäkiinnikkeiden välinen etäisyys 
säädettävissä

∞ Helppokäyttöinen, kevyesti liukuva 
korkeudensäätöpainike

 ∞  Käytännöllinen, 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.

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

Tasalämpöistä  
suihkuvettä.

Termostattisen Oras Nova -suih-
kuhanan nykyaikainen muotoilu 
sopii kaikkiin kylpyhuoneisiin 
ja kaikille suihkuseteille – sekä 
kaikille käyttäjille! Hanassa on 
ergonomiset, otteen lipeämisen 
estävät kahvat, lämpötilanrajoitin 
sekä lämpöeristetty pinta. Lisäksi 
Novan EcoFlow-säädin auttaa 
säästämään vettä – ja tekee 
samalla suihkuhetkestäsi entistä 
nautittavamman.
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7460 Oras Nova -suihku-
hana 150cc, G1/2.  
Termostaattinen  
suihkuhana. 

7448 Oras Nova -suihku- 
hana juoksuputkella
Termostaattinen suih-
kuhana juoksuputkella. 
Hanassa on Apollo -suih-
kusetti 520. 

7453 Oras Nova -suihku- 
hana juoksuputkella  
Termostaattinen  suihkuha-
na juoksuputkella. Hanassa 
on  Apollo -suihkusetti 544.

7449 Oras Nova -suihku-
hana juoksuputkella 
Termostaattinen 
suihkuhana juoksuput-
kella. Käsisuihkussa on 
normaalin/hierovan 
suihkun valintamah-
dollisuus. Hanassa on 
Sensiva-suihkusetti 350.

7461 Oras Nova -suihku- 
hana 150cc, G3/4. Termo-
staattinen suihkuhana. 

7471 Oras Nova suhkuhana 
150cc, G3/4. Termostaatti-
nen suihkuhana. Tulovedet 
ristiinkytketty. 

7484 Oras Nova -suihku-
hana 150cc, G1/2,  
Termostaattinen suihku-
hana. Bidetta-käsisuihku, 
suihkuletku ja ripustin.

7455 Oras Nova  
suihkuhana 
Termostaattinen  
suihkuhana. Hanassa on 
Apollo-suihkusetti 544.

7495 Oras Nova  
suihkuhana
Termostaattinen  
suihkuhana. Hanassa on 
Apollo-suihkusetti 520.

Oras Nova

• Yksinkertainen vaihdin  
helpottaa säätämistä 

 - Käännä ylöspäin, kun haluat vettä  
 suihkusta

 - Käännä alaspäin, kun haluat vettä 
     juoksuputkesta

• EcoFlow -virtaamasäädin  
 säästää rahaa ja luontoa 
 - Porrastettu vastus auttaa  
 valitsemaan juuri  halutun  
 virtaaman

• Kahvan ergonominen muotoilu estää 
otteen lipeämistä ja helpottaa säätämistä.

• Hanassa on roskasihdit ja yksi-
suuntaventtiilit.

• Lämmönsäätö- 
kahvassa on lämpö-
tilanrajoitin, joka 
voidaan ohittaa 
nappia painamalla. 

7462G Oras Nova -suihku- 
hana juoksuputkella  
150cc, G1/2. Termostaat-
tinen suihkuhana juoksu-
putkella. 

• THERMO COOL -hanan pinta ei koskaan 
kuumene 

Uusi Oras Nova 

Helppoa toiminnallisuutta



What’s your 
me-moment?

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

3
FI

.1
1.

2
0

16
.E

P
   

 K
ai

kk
i o

ik
e

u
d

e
t 

m
u

u
to

ks
iin

 p
id

ät
e

tä
än

.


