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Creative.

Oras Saga.
Więcej rozwiązań. Więcej charakteru.



Oras Saga
Dzięki szerokiej gamie rozwiązań pasuje do 

każdego projektu i przestrzeni

3904F Oras Saga bateria 
umywalkowa z zaworem 
spustowym.

3910, 3910F 
– bez zaworu spustowego

3909F Oras Saga bateria 
umywalkowa z wysoką, ob-
rotową wylewką i zaworem 
spustowym.

3907F   
–  bez zaworu spustowego

3908F Oras Saga bateria 
umywalkowa z zaworem 
spustowym i rączką natrysku 
Bidetta. 

3912, 3912F 
–  bez zaworu spustowego

3914F Oras Saga bateria 
umywalkowa XL z zaworem 
spustowym.

3911F   
–  bez zaworu spustowego

Baterie umywalkowe

Wiesz, co otrzymasz — niezawodne produkty i doskonałą 
obsługę posprzedażową od wiodącego producenta baterii. 

Pochylony korpus i wylewka o prostych liniach odzwierciedlają 
nowoczesne, dynamiczne wzornictwo, które nadaje produktom 
Oras Saga wyraźną osobowość.

Płaskie powierzchnie, małe promienie na krawędziach 
i minimalne odstępy sprawiają, że Oras Saga pasuje do 
nowocześnie zaprojektowanych łazienek. Oras Saga to 
trwała bateria spełniająca wymagania nawet dla często 
wykorzystywanych obszarów.

3915Y Oras Saga ścienna 
bateria umywalkowa z 
obrotową wylewką (150 mm). 
Zawiera mimośrody i rozety. 

 F= elastyczne wężyki podłączeniowe

3918F Oras Saga 
bateria bidetowa  
z perlatorem na przegubie 
kulowym.

3941 Oras Saga bateria
umywalkowa z dwoma 
uchwytami. Posiada stałą 
wylewkę i zawór spustowy, 
zestaw zawiera kompletną 
baterię.



Oras Saga
Dzięki szerokiej gamie rozwiązań pasuje do 

każdego projektu i przestrzeni
Baterie wannowo-natryskowe

3930,3930F Oras Saga 
bateria kuchenna z obroto-
wą wylewką.

3931F Oras Saga bateria 
kuchenna z wysoką, obroto-
wą wylewką. 

3933, 3933F Oras Saga 
bateria kuchenna z wysoką, 
obrotową wylewką. 

3935,3935F Oras Saga 
bateria kuchenna z ob-
rotowym, ceramicznym 
zaworem do zmywarki. 
Z obrotową wylewką.

3934, 3934F Oras Saga 
bateria kuchenna z obroto-
wym, ceramicznym zawo-
rem do zmywarki. Z wysoką, 
obrotową wylewką. 

Baterie kuchenne

Komfort 
- Wygoda i dużo miejsca w zlewie
- Ceramiczny zawór do zmywarki
- Łagodne włączanie, 90º on / off
- Możliwość regulacji temperatury wody

3940Y Oras Saga bateria 
wannowo-natryskowa z 
mimośrodami i rozetami, 
rozstaw przyłączy 150 mm 
3940 – bez mimośrodów 
i rozet. 

3960Y Oras Saga bateria 
natryskowa z mimośrodami 
150 cc i rozetami. Przyłącze 
węża natrysku G 1/2. 
3960 – bez mimośrodów i 
rozet 

3970Y Oras Saga bateria 
natryskowa z mimośrodami 
150 cc i rozetami. Przyłącze 
węża natrysku G 3/4.
3970 – bez mimośrodów i 
rozet 

3972Y Oras Saga zawiera 
mimośrody i rozety.

3946F  Oras Saga bateria 
wannowo-natryskowa z 
przełącznikiem. Zawiera 
mimośrody i rozety. 

3963Y Oras Saga bateria 
natryskowa z mimośrodami 
150 cc i rozetami. Przyłącze 
węża natrysku G 1/2.

3987 Oras Saga podtynkowa 
bateria natryskowa, element 
natynkowy pasuje do kor-
pusu podtynkowego Oras 
Bluebox 2080.

3988 Oras Saga bodtynkowa 
bateria wannowo-natry-
skowa, element natynkowy 
pasuje do korpusu podtyn-
kowego Oras Bluebox 2080. 

3989 Oras Saga podtynkowa 
bateria natryskowa, element 
natynkowy pasuje do 
jednostki instalacyjnej 1486, 
okrągły Ø 90mm. 

3942Y  
Oras Saga 
bateria wannowo-
natryskowa z obrotową 
wylewką (300 mm). Zawiera  
mimośrody i rozety. 
3942 – bez mimośrodów  
i rozet. 

3937Y Oras Saga bateria 
kuchenna z obrotową 
wylewką (200 mm). Zawiera 
mimośrody i rozety. 

3937 – bez mimośrodów i 
rozet 

 F= elastyczne wężyki podłączeniowe

3936F Oras Saga bateria kuchenna z 
obrotowym, ceramicznym zaworem 
do zmywarki. Z wysoką, obrotową 
wylewką. 

 F= elastyczne wężyki podłączeniowe
3943 Oras Saga bateria wannowa 
(4-otworowa) ze stałą wylewką z 
przełącznikiem, aeratorem oraz  
             oddzielnymi uchwytami  
      do gorącej i zimnej wody.  Zestaw 
zawiera kompletną baterię z rączką 
natrysku oraz wężem natrysku. 
3944 – bez zestawu natryskowego

2080 Oras Bluebox 
korpus podtynkowy do ba-
terii wannowej i natryskowej 
bez zaworu zamykającego 
DN 15.

2081 Oras Bluebox 
korpus podtynkowy do ba-
terii wannowej i natryskowej 
G 3/4 z zaworem zamykają-
cym DN 15.



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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