
Perfect 
your

me-moment.

Oras Apollo i  
Oras Nova



Kąpiel pod prysznicem jest jednym z niewielu momentów  
w ciągu dnia, gdy możesz skupić się wyłącznie na sobie – Twoja 
codzienna „chwila-dla-siebie”. Bez względu na Twój styl – czy  

jesteś typem Piosenkarza, czy Wielozadaniowca... lub po  
prostu wolisz ciszę i spokój – Oras pomoże 

 Ci w pełni cieszyć się tą chwilą. 
Nasze natryski Nova i Apollo spełnią wszelkie Twoje potrzeby  

i pragnienia. Są dopracowane w taki sposób, aby zawierać tylko 
to, co rzeczywiście potrzebne – elegancję i funkcjonalność.  
Przede wszystkim są odpowiednie dla Twojego portfela, jak  

również przyjazne dla środowiska.

The 
Singer.
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Oras
Apollo 
Oras Apollo – precyzyjnie  

dopasowany zestaw natryskowy 

Niezależnie od Twojego stylu, 
zestaw natryskowy Oras Apollo 
dostarcza optymalną jakość  
i możliwość precyzyjnego dopa-
sowania ustawień. Nasze trwałe, 
nowoczesne wzornictwo pasuje 
do wszystkich stylów łazienek. 
Jego funkcja oszczędzania wody 
pomaga zmniejszyć zużycie ener-
gii, koszty i negatywny wpływ na 
środowisko. Stworzyliśmy zestawy 
natryskowe Apollo, mając na 
uwadze najważniejsze potrzeby 
użytkowników.
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Zestawy natryskowe Oras Apollo, rączka natrysku 70 mm

Zestawy natryskowe Oras Apollo, rączka natrysku 95 mm

Oras Apollo rączki natrysku

546 Oras Apollo zestaw 
natryskowy zawiera 
rączkę natrysku z trzema 
rodzajami strumienia 
i kontrolą przepływu 
Eko, drążek natrysku z 
możliwością dostoso-
wania długości do max. 
720 mm, wąż natrysku 
1750 mm

542 Oras Apollo 
zestaw natryskowy 
zawiera rączkę 
natrysku, drążek 
natrysku z możli-
wością dostoso-
wania długości do 
max. 720 mm, wąż 
natrysku 1750 mm 
oraz mydelniczkę

520 Zestaw natrysko-
wy Oras Apollo Wąż 
natrysku 1500 mm, 
drążek natrysku, uchwyt 
natrysku, półeczka na 
mydło, uchwyt ścienny i 
rączka natrysku z system 
zapobiegający osadzaniu 
się kamienia. 

547 Oras Apollo 
zestaw natry-
skowy zawiera 
rączkę natrysku, 
drążek natrysku 
650 mm oraz 
wąż natrysku 
1750 mm

252020 Rączka natrysku 
Oras Apollo z sitkiem posia-
dającym system zapobiega-
jący osadzaniu się kamienia.

252022 Oszczędzająca wodę 
i energię rączka natrysku 
Oras Apollo ECO z system 
zapobiegający osadzaniu się 
kamienia. Przepływ wody 
ograniczony do 7 l/min.

252020-11 Rączka natry-
sku Oras Apollo z system 
zapobiegający osadzaniu się 
kamienia. Biały

252022-11 Oszczędzają-
ca wodę i energię rączka 
natrysku Oras Apollo ECO 
z system zapobiegający 
osadzaniu się kamienia. 
Przepływ wody ograniczony 
do 7 l/min. Biały

254020 Oras Apollo 
rączka natrysku z 
systemem zapobiega-
jącym osadzaniu się 
kamienia

540 Oras Apollo zestaw 
natryskowy zawiera 
rączkę natrysku, drążek 
natrysku z możliwością 
dostosowania długości 
do max. 720 mm, wąż 
natrysku 1500 mm oraz 
mydelniczkę

530 Zestaw natryskowy Oras Apol-
lo ECO Wąż natrysku 1500 mm, 
drążek natrysku, uchwyt natrysku, 
półeczka na mydło, uchwyt ścien-
ny, oszczędzająca wodę i energię 
rączka natrysku z system zapo-
biegający osadzaniu się kamienia. 
Przepływ wody ograniczony do 
7 l/min.

522 Oras Apollo 
zestaw natry-
skowy zawiera 
rączkę natrysku, 
drążek natrysku 
650 mm oraz 
wąż natrysku 
1500 mm

Technologia ochrony przed kamieniem 

• Silikonowe dysze natryskowe można  
 w łatwy i szybki sposób wyczyścić  
• Jednoręczna obsługa umożliwia łatwą zmianę  
 ustawień prysznica (bezstopniowa regulacja  
 – przekręć w lewo, aby zwiększyć intensywność)

Większa, wygodniejsza głowica 
prysznica oferuje trzy różne rodzaje 
strumienia, które zapewnią Ci kąpiel 
dopasowaną do Twoich potrzeb.  

• Głowica natrysku 95 mm  
• Trzy rodzaje strumienia   
     - Odprężający strumień
 - Zwykły, odświeżający strumień
 - Kontrola przepływu Eko

Szybki i łatwy montaż 

• Odległość między dwoma elementami  
 do montażu na ścianie jest regulowana  
• Łatwy w użyciu przycisk regulacji  
 wysokości uchwytu 
• Praktyczna i przestronna półeczka na  
 szampony

254022 Oras Apollo 
rączka natrysku z trzema 
rodzajami strumienia, 
kontrolą przepływu Eko 
oraz systemem zapobie-
gającym osadzaniu się 
kamienia

Zestaw natryskowy Oras Apollo:

podstawowe cechy

544 Oras Apollo zestaw natryskowy za-
wiera rączkę natrysku z trzema rodzajami 
strumienia i kontrolą przepływu Eko, drą-
żek natrysku z możliwością dostosowania 
długości do max. 720 mm, wąż natrysku 
1750 mm oraz mydelniczkę

532 Oras Apollo 
zestaw natry-
skowy zawiera 
rączkę natry-
sku, uchwyt 
ścienny oraz 
wąż natrysku 
1500 mm

533 Oras 
Apollo 
zestaw 
natryskowy 
zawiera 
rączkę natry-
sku, uchwyt 
ścienny oraz 
wąż natrysku 
1500 mm

534 Oras 
Apollo zestaw 
natryskowy 
zawiera rączkę 
natrysku z 
trzema rodza-
jami strumie-
nia i kontrolą 
przepływu 
Eko, uchwyt 
ścienny oraz 
wąż natrysku 
1500 mm

530-11 Oras Apollo zestaw natry-
skowy ECO zawiera rączkę natry-
sku z systemem zapobiegającym 
osadzaniu się kamienia, drążek 
natrysku 650 mm, wąż natrysku 
1500 mm oraz mydelniczkę. 
Zużycie wody ograniczone do 7 
l/min. Biały
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Oras
Nova 

Bateria natryskowa z klasą

Nowoczesny wygląd baterii ter-
mostatycznej Oras Nova pasuje 
do wszystkich stylów łazie-
nek, natrysków – a także ludzi! 
Zadbano również o ergonomię 
uchwytów antypoślizgowych  
i miejsc na palce, miękkie krawę-
dzie, zabezpieczenie przed gorą-
cą wodą i obudowę thermo cool. 
Co więcej, kontrola przepływu 
Eko pomaga zaoszczędzić cenne 
zasoby, umilając jednocześnie 
Twoją wyjątkową chwilę pod 
prysznicem.
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7460U Oras Nova 
Termostatyczna bateria 
natryskowa 150cc, G1/2. 
Zawiera mimośrody i 
rozety. 

7460X Oras Nova 
Termostatyczna bateria 
natryskowa 150cc, G1/2. 
Zawiera mimośrody, ro-
zety i zawory odcinające. 

7460 Oras Nova  
Termostatyczna bateria 
natryskowa 150cc, G1/2.

7412 Ors Nova Bateria  
natryskowa z zestawem  
natryskowym, 7460 + 530 

7425 Oras Nova Bateria  
natryskowa z zestawem  
natryskowym 150cc, 7460 + 520

7442U Oras Nova 
Bateria natryskowa z 
wylewką 7470U + 221200 
Termostatyczna bateria 
natryskowa. Podłączenie 
gorącej wody z prawej 
strony. Zawiera mimośro-
dy i rozety. Dodatkowo 
wyposażona jest w wylew-
kę (221200) z przełączni-
kiem.

7484 Oras Nova Bateria 
natryskowa, z rączką 
natrysku Bidetta i wężem 
natrysku i uchwytem 
ściennym.

Oras Nova

• Prosty, łagodnie zintegrowany 
przełącznik – umożliwia łatwiej-
sze przełączanie:

- Przekręć w górę na natrysk
- Przekręć w dół na wylewkę

• Kontrola przepływu Eko – z 
opcją obejścia ograniczenia – 
oszczędza zarówno zasoby, jak 
i pieniądze. 

- Intuicyjna konstrukcja wskazuje 
użytkownikowi, jak ustawić  
przepływ wody zależnie 
od potrzeb.

• Ergonomiczne, antypoślizgowe uchwyty  
zapewniają bezpieczną i intuicyjną obsługę.

• Bateria zawiera filtry  
siatkowe, zawory zwrotne  
i zawory odcinające.

• Zabezpieczenie 
przed przypad-
kowym wyborem 
temperatury wody 
powyżej 38 °C,  
posiada opcję  
obejścia ogranicze-
nia. 

7462U Oras Nova  
Termostatyczna bateria 
wannowo-natryskowa z 
wylewką 150cc, G1/2. Za-
wiera mimośrody i rozety. 

7462X Oras Nova  
Termostatyczna bateria 
wannowo-natryskowa 
150cc, G1/2. Zawiera 
mimośrody, rozety i zawory 
odcinające. 

7462 Oras Nova  
Termostatyczna bateria 
wannowo-natryskowa z 
wylewką 150cc, G1/2.

• Nienagrzewająca się powierzchnia  
zapewnia ochronę przed poparzeniem

Bateria natryskowa Oras Nova:

podstawowe cechy

7446X Oras Nova 
Termostatyczna bateria 
natryskowa z ruchomą 
wylewką z przełącznikiem 
i aeratorem, 150cc, G1/2, 
z wyleką z przełącznikiem 
300 mm. Zawiera mi-
mośrody, rozety i zawory 
odcinające.

 7470U Oras Nova 
Termostatyczna bateria 
natryskowa 150cc, G1/2.
Zawiera mimośrody i ro-
zety. Podłączenie gorącej 
wody z prawej strony. 

7470X Oras Nova  
Termostatyczna bateria 
natryskowa 150cc, G1/2. 
Zawiera mimośrody, ro-
zety i zawory odcinające. 
Podłączenie gorącej wody 
z prawej strony.

7453 Oras Nova Bateria 
wannowo-natryskowa z 
zestawem natryskowym, 
7462 + 544 (95 mm,  
3 strumienie, drążek 720 
mm)

7448 Oras Nova Bateria 
wannowo-natryskowa z 
zestawem natryskowym, 
7462 + 520

7452U Oras Nova Bateria 
natryskowa z zestawem 
natryskowym, 7460U + 530

7452X Oras Nova Bateria 
natryskowa z zestawem 
natryskowym, 7460X + 530



What’s your 
me-moment?

Oras Olesno Sp. z o. o.
ul. Leśna 2, PL-46-300 Olesno

  Tel. +48 34 3509 200, Fax +48 34 3509 245
E-mail: info.poland@oras.com  

www.oras.com
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