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ORAS SIGNA.  
Coś nowego,   
KAŻDEGO DNIA.

ORAS SIGNA to bateria łazienkowa inspirowana naturą, która zachwyca 

pięknym wyglądem. Dostępna jest w wersji hybrydowej oraz ręcznie 

obsługiwanej wersji jednouchwytowej – pozwalają one na pełne 

wykorzystanie baterii w codziennym użytkowaniu. Bateria Oras Signa 

zaprojektowana w innowacyjny sposób, który zapewnia inny wygląd 

baterii z każdej perspektywy i pod każdym kątem, dzięki czemu można 

zakochiwać się w niej raz po raz, 365 dni w roku.

Bateria Oras Signa dostępna jest w klasycznej wersji jednouchwytowej oraz hybrydowej – obie 
pozwalają na pełne wykorzystanie baterii w codziennym życiu przy jednoczesnym oszczędzaniu 
wody i energii.
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ŁĄCZĄC NATURALNĄ I WIELOWYMIAROWĄ FORMĘ, bateria Oras Signa zaskakuje estetyką pod 

każdym względem, czyniąc życie ciekawszym.

Oras Signa to jednak nie tylko wygląd. Funkcje baterii dostępnej zarówno w wersji klasycznej, jak 

i hybrydowej, sprawiają, że codzienne życie jest łatwiejsze i bardziej satysfakcjonujące. Wersja 

hybrydowa może być obsługiwana ręcznie lub bezdotykowo, co zwiększa higienę i komfort 

użytkowania. Obrotowa bateria pozwala na działanie w zakresie 150 stopni.

Bateria umywalkowa Oras Signa 2213F otrzymała 
„Specjalne wyróżnienie w roku 2016” na gali 
German Design Award.

FORMA &  
FUNKCJONALNOŚĆ. 
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WIĘKSZA  
SWOBODA.
Więcej możliwości.
WERSJA HYBRYDOWA BATERII ORAS SIGNA może być obsługiwana ręcznie lub 

bezdotykowo, co zwiększa higienę i komfort użytkowania. Przepływ wody może zostać 

aktywowany za pomocą ruchu ręką w pobliżu wylewki. Przepływ jest automatycznie 

odcinany po sześciu sekundach.

Obrotowa bateria pozwala na działanie w zakresie 150 stopni.

Zarówno model hybrydowy, jak i klasyczny model jednouchwytowy dostępne są w wersji 

nieruchomej oraz z wyjmowaną wylewką. Dodatkowo oba modele dostępne są wraz 

z rączką natrysku Bidetta.

 

Wyjmowana wylewka i rączka natrysku Smart Bidetta dodają wiele
funkcji i zastosowań baterii oraz zwiększają komfort użytkowania.
Więcej informacji o Smart Bidetta znajdziesz na następnej stronie.
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Rączka natrysku Smart Bidetta zapewnia więcej możliwości wykorzystania źródła wody. Wyposażona w wąż 

o długości 1,5 metra rączka natrysku Smart Bidetta zapewnia wiele możliwości, które zwiększają komfort użytkowania.

Rączka natrysku Smart Bidetta jest łatwa w użyciu – po 

wyjęciu rączki z uchwytu woda zaczyna automatycznie płynąć 

z baterii. Po naciśnięciu włącznika na rączce natrysku przepływ 

wody jest automatycznie kierowany do rączki. Przepływ wody 

jest automatycznie odcinany, gdy rączka natrysku Smart 

Bidetta zostaje umieszczona w uchwycie.

WIĘKSZE  
MOŻLIWOŚCI.
Uniwersalne funkcje 
dla Twojej łazienki.

Rączka natrysku Smart Bidetta jest łatwa w użyciu i zapewnia 
nowe możliwości wykorzystania źródła wody – od higieny 
osobistej do utrzymywania łazienki w czystości.
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ORAS SIGNA PRODUKTY

2204F Oras Signa bateria 
umywalkowa z obrotową wylewką, 
aeratorem oraz zaworem 
spustowym. F = elastyczne wężyki 
podłączeniowe.

2203F Oras Signa bateria 
umywalkowa z wyciąganą, 
obrotową wylewką, aeratorem 
oraz zaworem spustowym.
F = elastyczne wężyki 
podłączeniowe.

2208F Oras Signa bateria umywalkowa 
z obrotową wylewką, aeratorem,
zaworem spustowym oraz rączką Bidetta, 
wężem natrysku i uchwytem ściennym.  
F = elastyczne wężyki podłączeniowe.

2213F Oras Signa 
bateria umywalkowa, 
hybrydowa (posiada funkcje 
baterii bezdotykowej i 
jednouchwytowej) z wyciąganą, 
obrotową wylewką, aeratorem 
oraz zaworem spustowym.
Zasilanie bateryjne 3V.
F = elastyczne wężyki 
podłączeniowe.

2216F Oras Signa bateria umywalkowa, 
hybrydowa (posiada funkcje baterii 
bezdotykowej i jednouchwytowej)
z obrotową wylewką, aeratorem, zaworem 
spustowym, termostatem oraz inteligentną 
rączką Bidetta, wężem natrysku i 
uchwytem ściennym.
Zasilanie bateryjne 3V.
F = elastyczne wężyki podłączeniowe. 

2207C Oras Signa element 
natynkowy do bezdotykowej, 
termostatycznej baterii 
podtynkowej z ogranicznikiem 
temperatury, zasilanie sieciowe 
230/12 V. Element podtynkowy nr 
2207A sprzedawany jest osobno.

2207A Oras 
termostatyczny element 
podtynkowy do 
umywalkowej baterii 
bezdotykowej, zasilanie 
sieciowe 230/12 V.
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INTELIGENTNA  
ŁAZIENKA.
Weź prysznic z głową.

Prysznic nie może być łatwiejszy: pojedyncze naciśnięcie na rącze natrysku lub włącznika natrysku górnego sprawia, 

że woda zaczyna płynąć. Przepływ wyłączany jest po kolejnym naciśnięciu przycisku. Ustawianie przepływu 

i temperatury jest równie łatwe. Obracając włącznik, można zwiększyć lub zmniejszyć przepływ, a pokrętło temperatury 

pozwala na zmianę temperatury wody.

Pierścień LED na przyciskach ocenia, jak ekologiczny był prysznic. Po ośmiu minutach woda jest automatycznie 

zakręcana.

 

Jeśli woda zostanie zakręcona między czwartą a ósmą minutą kąpieli, natrysk wyłączy się bez ostrzeżenia, a pierścień 

LED delikatnie przygaśnie.

Jeśli natrysk zostanie wyłączony w trakcie pierwszych 4 minut kąpieli, pierścień LED zamiga trzy razy na zielono 

informując o przyjaznemu środowisku zachowaniu!
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Rączka natrysku*

Natrysk górny*

Temperatura*

*Przykład: natrysk z dwiema bateriami.
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ORAS SIGNA PRODUKTY

2280 Oras Signa
Element natynkowy 
termostatycznej baterii 
natryskowej z rączką natrysku, 
wężem oraz drążkiem.
Zasilanie sieciowe 230/12 V. 
Element podtynkowy nr 2209A 
oraz 1 x 204220 sprzedawane są 
osobno.

2281 Oras Signa
Element natynkowy 
termostatycznej baterii 
natryskowej z rączką 
natrysku, wężem, kolankiem 
przyłączeniowym oraz uchwytem.
Zasilanie sieciowe 230/12 V. 
Element podtynkowy nr 2209A 
oraz 1 x 204220 sprzedawane są 
osobno.

6391-11 Oras Signa
Bateria wannowo-natryskowa z 
deszczownicą,
zasilanie bateryjne 3V.
Szara: Oras nr 6391-15

6392-15 Oras Signa
Bateria natryskowa z 
deszczownicą,
zasilanie bateryjne 3V.
Biała: Oras nr 6392-11
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2270 Oras Signa
Element natynkowy 
termostatycznej baterii 
natryskowej z okrągłą 
deszczownicą oraz zestawem 
natryskowym zawierającym 
rączkę natrysku, wąż, kolanko 
przyłączeniowe oraz drążek.
Zasilanie sieciowe 230/12 V. 
Element podtynkowy nr 2219A 
oraz 2 x 204220 sprzedawane są 
osobno.

2271 Oras Signa
Element natynkowy 
termostatycznej baterii 
natryskowej z kwadratową 
deszczownicą oraz zestawem 
natryskowym zawierającym 
rączkę natrysku, wąż, kolanko 
przyłączeniowe oraz drążek.
Zasilanie sieciowe 230/12 V. 
Element podtynkowy nr 2219A 
oraz 2 x 204220 sprzedawane są 
osobno. 

2272 Oras Signa
Element natynkowy 
termostatycznej baterii natryskowej 
z okrągłą deszczownicą oraz 
zestawem natryskowym 
zawierającym rączkę natrysku, 
wąż, kolanko przyłączeniowe oraz 
uchwyt.
Zasilanie sieciowe 230/12 V. 
Element podtynkowy nr 2219A 
oraz 2 x 204220 sprzedawane są 
osobno.

2273 Oras Signa
Element natynkowy 
termostatycznej baterii 
natryskowej z kwadratową 
deszczownicą oraz zestawem 
natryskowym zawierającym 
rączkę natrysku, wąż, kolanko 
przyłączeniowe oraz uchwyt. 
Zasilanie sieciowe 230/12 V. 
Element podtynkowy nr 2219A 
oraz 2 x 204220 sprzedawane są 
osobno.

2219A Oras element podtynkowy 
do termostatycznej baterii 
wannowo-natryskowej z dwoma 
wyjściami. Zasilanie sieciowe 
230/12 V. Element natynkowy 
sprzedawany jest oddzielnie.  
Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.oras.com.

2209A Oras element podtynkowy 
do termostatycznej baterii 
wannowo-natryskowej z jednym 
wyjściem. Zasilanie sieciowe 
230/12 V. Element natynkowy 
sprzedawany jest oddzielnie.  
Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.oras.com

204220 Oras jednostka 
instalacyjna do montowanych w 
ścianie zestawów natryskowych 
oraz głowic natryskowych.  
Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.oras.com



#orasgroup #orassigna

Informacje o sklepach,cenach i serwisie pod numerem infolinii 800 518 469
Oras Olesno Sp. z o.o. – Główna siedziba firmy i fabryka: ul. Leśna 2, 46-300 OLESNO
tel. 34 3509-200, fax. 34 3509-245, www.oras.com/pl, e-mail: Info.Poland@oras.com

Grupa Oras jest potężnym europejskim dostawcą armatury sanitarnej: liderem rynku w krajach skandynawskich i wiodącą 
firmą w Europie kontynentalnej. Misją firmy jest sprawianie, aby używanie wody było łatwe i ekologiczne, natomiast wizją jest 

stanie się europejskim liderem zaawansowanej armatury sanitarnej. Grupa Oras posiada dwie silne marki Oras i Hansa.

Główna siedziba Grupy znajduje się w Rauma (Finlandia), i w skład  Grupy wchodzą cztery zakłady produkcyjne: 
Burglengenfeld (Niemcy), Kralovice (Czechy), Olesno (Polska) i Rauma (Finlandia).

Grupa Oras zatrudnia około 1400 osób w dwudziestu krajach. Grupa Oras jest własnością Oras Invest, rodzinnej firmy i 
właściciela przemysłowego.
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Oras ma prawo do zmian opisów technicznych baterii bez uprzedzenia.


