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ORAS KATALOG ÖVER BL ANDARE OCH DUSCHAR

ALLA HAR SÄKERT någon gång beundrat 
de vackra fotografierna i inredningstidningar 
– de rena linjerna, glänsande ytorna, harmo-
niska färgschemana och subtila detaljerna. 
Men om man tittar närmare på fotografierna 
känns det ofta som att någonting fattas. Det 
saknas tecken på att någon faktiskt lever 
och bor i rummen. Leriga tassavtryck från 
en hund och fingeravtryck från barn kanske 
inte passar i ett i övrigt vackert och perfekt 
motiv, men de tillhör det vardagliga livet och 
är tecken på att ett liv levs.

Vi på Oras har som målsättning att göra 
människors liv bättre. Vi utformar produkter 
som förbättrar livskvaliteten, både hemma 
och i offentliga utrymmen. Våra produkter 
fungerar på ett miljövänligt och tillförlitligt 
sätt under hela sina långa livscykler. De är 
tidlösa i både form och funktion. Vi vill ge 
alla som använder våra produkter chansen 
att leva mer. Att leva livet fullt ut.
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Oras blandare och 
duschar är ekologiska, 

säkra och enkla att 
använda. Vi har delat in 
dem i kategorier så att 
det ska vara enklare för 

dig att hitta de produkter 
som bäst passar  

dina behov.

Get 
personal.

ORAS KATALOG ÖVER BL ANDARE OCH DUSCHAR



5Hitta din närmaste återförsäl jare på www.oras.com



6 Oras katalog över blandare och duschar

INNEHÅLL

22

10

Ett badrum är en 
återspegling av den 
som använder det.

Vardagen kan 
vara vacker.

DEL I
KÖK 

8 Get Together.

10 Vardaglig komfort 

 



7Hitta din närmaste återförsäl jare på www.oras.com

36

48

Duscha mer 
njutningsfullt 

med rätt blandare.

En bra tvättstuga 
förenklar livet.

DEL II
BADRUM 

20 Get Individual.

22 Ren bekvämlighet 

DEL III  
DUSCH 

34 Get Relaxed.

36 Den perfekta  
stunden 

DEL IV  
GROVKÖK

48 Bakom kulisserna

PRODUKTKATALOG

50 Oras blandare och duschar

Get 
Creative.



Get  
Together.

DEL I

Trots att köket förmodligen är det mest traditionella rummet 

avspeglar det ofta tydligast personligheterna hos de som bor  

i hemmet. Varje funktionellt och trevligt kök skapas med livets 

grundläggande delar i fokus: eld, som vi tillagar och värmer upp 

mat med, och vatten – källan till allt liv. Förutom alla uppenbara 

funktioner som köket har är det också hemmets viktigaste sociala 

utrymme – en stämningsfull plats där människor kan samlas  

och umgås. Därför är det inte konstigt att så många av livets 

lyckligaste ögonblick upplevs i köket.

8

KÖK |  BADRUM | DUSCH 
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Live  
More.
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Vardaglig 
komfort 

Ett vackert och 
funktionellt kök 
gör att vardagens 
hushållssysslor blir 
enklare.

KÖKETS VIKTIGASTE PUNKT finns nära 
vattnets utlopp och spishällen. De är ju fak-
tiskt vad allt annat i rummet centreras runt.

Ett optimalt kök har två blandare: en nära 
spishällen för matlagning och annan nära 
diskmaskinen och diskhon. Strategin med två 
blandare är särskilt viktig i kök där spishällen 
finns på en köksö.

KÖK |  BADRUM | DUSCH 
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I kök är det viktigt att det finns tillräckligt 
med arbetsutrymme under blandaren. När 
mat tillagas ofta och kladdiga ingredienser 
används är den rätta lösningen en smart blan-
dare som lätt kan öppnas beröringsfritt eller 
med en enkel tryckning.

Det finns ingen anledning att välja mel-
lan funktion och formgivning – det gamla 
talesättet ”form följer funktion” gäller även för 
kök. I vår tid av kök med öppna planlösningar 
är köksblandarna inte bara praktiska, utan även 
vackra och dekorativa. Formgivna blandare 
ger köket det där lilla extra, med en stil som 
står sig över tid.

Blandarna ALESSI Sense by Oras är 
strömlinjeformade – både i form och funktion. 
Alessi Sense by Oras (8710F) Alessi Sense by Oras, 
diskmaskinsavstängning (8725F) 
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KÖK |  BADRUM | DUSCH 
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I genomsnitt 
förbrukar vi  

155 
liter vatten  

per dag.

Naturlig, mångfacetterad 
design som döljer den 

senaste tekniken.
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KÖK

Ser annorlunda ut från varje 
vinkel – Oras Signa

Oras Signa har en innovativ 360-graders visuell 
formgivning, vilket gör att den får ett annorlun-
da utseende från alla håll. Oras Signa handlar 
inte bara om utseende, bakom exteriören döljer 
sig en mängd funktioner som gör livet enklare. 
Blandaren finns både i klassiskt utförande och 
hybridutförande. Hybridversionen kan använ-
das beröringsfritt. För att aktivera den rör du 
bara handen nära blandaren. Efter sex sekunder 
stängs den av automatiskt.

Blandarens munstycke har en svängradie på 
150 grader, vilket gör att du kan utnyttja hela 
tvättstället. Både hybridmodellen och den klas-
siska engreppsblandaren finns med fast pip eller 
integrerad utdragbar pip.

Blandarserie: kök | tvättställ | dusch 

Framtiden börjar idag  

Som en skulptur – LA CUCINA 
ALESSI by Oras

Den här engreppsblandaren och dess skulptura-
la pip, som formgetts av Alessandro Mendini, är 
en fröjd för ögat såväl som den perfekta pricken 
över i:et i ett elegant kök. Blandaren finns även 
med diskmaskinsavstängning.

Utformningen kompletteras av en luftare 
som är integrerad i pipen, vilket även bidrar till 
att hålla pipen ren.

Blandarserie: kök | grovkök
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”

Vacker och intelligent 
– ALESSI Sense by Oras

Alessi Sense by Oras är en elektronisk blandare som kom-
binerar formgivning, estetik och hållbar teknik. Du öppnar 
blandaren genom att trycka försiktigt ovanpå den. Den förblir 
sedan öppen i sex sekunder (fabriksinställning). Om du tryck-
er en sekund förblir den öppen i en minut. Det lättanvända 
temperaturreglerande vredet fungerar även som flödesregu-
lator när blandaren öppnas med vredet.

Med andra ord kan blandaren även öppnas med det tem-
peraturreglerande vredet och ge både kallt och varmt vatten. 
I det fallet stängs blandaren av automatiskt efter fem minuter. 
Elektrisk anslutning med en 230/12 V transformator. 
Formgivare: Rodrigo Torres.

Blandarserie: kök | tvättställ

Blandarna  

ska inbjuda  

till användning.

Rodrigo Torres

Rodrigo Torres föddes 1976  
i Bogotá, Colombia. Han 
tog sin kandidatexamen i 
industridesign vid universitetet 
Jorge Tadeo Lozano i Bogotá 
och senare sin magisterexamen 
i design vid universitet Domus 
i Milano. Torres har arbetat för 
stora internationella företag, 
som Alessi, Poli, Nike och 
Microsoft. Genom årens 
lopp har Torres deltagit i ett 
stort antal internationella 
utställningar och vunnit ett 
antal prestigefyllda designpriser. 
Hans verk har publicerats i 
många inredningstidningar 
runt om i världen. För Oras har 
Torres utformat tvättställs- och 
köksblandaren Alessi Sense by 
Oras.
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Modern och elegant  
– Oras Aventa

Oras Aventa är verkligen en kombination av 
modern formgivning, användarvänlighet och 
mångsidighet. Alla nödvändiga justeringar kan 
ordnas med ett enda grepp och blandarens 
höga position ger dig gott om utrymme. Med 
den utdragbara pipen kan du enkelt fylla även de 
största kastrullerna och rengöra köket snabbare, 
vilket ger dig mer tid att njuta av måltiderna!  
Det är vad vi kallar användarvänlighet. 
Formgivare: Jorma Vennola.

Blandarserie: kök

Kökskonst – Oras Cubista

Konst blir användarvänlighet i vår exceptionellt 
stora Oras Cubista-kollektion. Form och funk-
tion har påverkats starkt av kubismens geome-
triska former. I sortimentet ingår blandare för 
alla vattenutlopp i hemmet: kök, badrum och 
andra sanitära anläggningar.

Det speciella med Oras Cubista köksblanda-
re är den elektroniska diskmaskinsavstängning-
en, som automatiskt stänger av efter tre eller 
tolv timmar – du slipper oroa dig för att glöm-
ma vattnet påslaget. Den välvda pipen gör Oras 
Cubista till en verklig mittpunkt i köket. Dessut-
om har du tillräckligt med arbetsutrymme för att 
diska även de största grytorna och pannorna. 
Formgivare: Kirsi Svärd.

Blandarserie: kök | tvättställ | dusch | grovkök

En uppsjö av detaljer

KÖK
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En praktisk hybrid  
– Oras Optima

Kirsi Svärd har formgett Oras Optima – en elegant men också 
mycket säker hybridblandare. Den främre delen av blandaren 
har en tydlig digital display som visar vattentemperaturen. 
Den börjar blinka om vattentemperaturen överstiger 42 
grader. Du kan justera vattentemperaturen genom att vrida 
försiktigt på justeringsringen mellan blandaren och pipen. 
Dessutom kan du, tack vare den beröringsfria funktionen, 
tvätta händerna under pipen på ett hygieniskt och praktiskt 
sätt. Eftersom det är en lättanvänd tvågreppsblandare kan 
du snabbt få kallt eller varmt vatten. Den integrerade smarta 
diskmaskinsavstängningen stängs automatiskt efter en viss 
tid – tre eller tolv timmar – och ger ett utmärkt skydd mot 
vattenrelaterade olyckor. 

Optima engreppsblandare för kök finns med miljöknappar.

Blandarserie: kök | tvättställ | dusch | grovkök

Oras Optima är en kombination av de 
bästa funktionerna hos engreppsblandare 
och beröringsfria blandare. 
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Tidlös och tålig

KÖK

Klassikern – Oras Vega

En blandare som började spara vatten 1976. Det året skapade vi 
vår första vatten- och energisparande engreppsblandare, som var 
den direkta föregångaren till Oras Vega. Under utvecklingen av 
serien Oras Vega använde vi oss av våra årtionden av erfarenhet 
såväl som de mycket funktionella lösningarna som vi har förfinat 
under årens lopp. Oras Vega har en praktisk miljöknapp, så att du 
enkelt kan spara vatten och energi. När du behöver öka vatten-
flödet trycker du bara på miljöknappen samtidigt som du lyfter på 
handtaget.

Blandarserie: kök | tvättställ | dusch | grovkök
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Välj rätt  – Oras Safira

Oras Safira är vår grundläggande men också tåliga och 
mångsidiga familj av engreppsblandare, med ett exceptionellt 
brett utbud av blandare för både badrum och kök. Oras 
Safira köksblandare har nu fått en ny funktion, keramisk 
diskmaskinsavstängning, som är enkel att öppna och stänga.

Blandarserie: kök | tvättställ | dusch | grovkök

Det nya sortimentet av Oras Safira 
innehåller även en köksblandare med 
handtag som vetter åt sidan.  
Oras Safira (1029F)



20

Get  
Individual.

DEL I I

Ditt val av tvättställsblandare har stor inverkan på både 

badrummets funktion och atmosfär. Oras strävar efter 

att utveckla tvättställsblandare som uppfyller olika 

användarbehov och möjliggör ett praktiskt och  

ekologiskt användningssätt när det gäller vatten.  

Att välja en beröringsfri blandare kan minska både  

vatten-  och energiförbrukningen avsevärt.

KÖK  |  BADRUM  |  DUSCH 
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Live  
More.
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Ren 
bekvämlighet 

I ett genomtänkt badrum bidrar 
både blandare och sanitetsgods 
till att skapa en harmonisk rum 
som är enkelt och praktiskt att 
använda. 
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE används ofta och måste tåla 
att öppnas och stängas tusentals gånger per år under flera 
årtionden. 

Hemmets övergripande hygien beror på ytornas, luftens 
och vattnets hygien, varav två i hög grad påverkas av ditt val 
av blandare. Beröringsfria blandare är inte bara hygieniska,  
de har även en automatisk justering av vattentemperaturen  
– vilket gör att de är ett idealiskt och säkert alternativ för 
användare i alla åldrar.

KÖK  |  BADRUM  |  DUSCH 
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En beröringsfri blandare är också ett ekologiskt 
alternativ, eftersom vattnet bara flödar när det be-
hövs. En beröringsfri blandare ger alltid vatten vid rätt 
temperatur, och går inte att lämna öppen av misstag. 

Alla Oras blandarfamiljer inkluderar modeller med 
en Bidetta handdusch, som är ett oumbärligt hjälp-
medel vid personlig hygien. Om tvättstället ligger 
en bit bort från toaletten är den perfekta lösningen 
en fjärrstyrd Oras Smart Bidetta, som automatiskt 
öppnar kranen när du lyfter av handduschen från 
hållaren. Läs mer om Smart Bidetta på nästa sida.

Den beröringsfria Oras Optima 
(1714F) är användarvänlig. 

Oras Smart Bidetta fungerar 
på distans och kräver inte att 
tvättställsblandaren öppnas.
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KÖK  |  BADRUM  |  DUSCH 
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Väl utformade 
produkter är hållbara 

och har flera 
användningsområden. 

Med Smart Bidetta är det enkelt 
att använda en handdusch. 
Förutom personlig hygien kan 
den användas till att bland annat 
skölja och fylla vattenbehållare. 
Oras Optima (2713F)
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BADRUM

Luxurious – IL BAGNO ALESSI One by Oras

Ett vackert utformat badrumssystem. I sortimentet Il Bagno 
Alessi One by Oras ingår också beröringsfria tvättställsblandare, 
vilket gör det möjligt att spara vatten och energi i även lyxiga 
badrum. Och du behöver inte tänka på att stänga av den. 
Hygienen blir enkel med Bidetta handdusch, som dessutom är 
användarvänlig tack vare sin justerbara temperaturreglering som 
är enkel att ställa in. Formgivare: Stefano Giovannoni.

Blandarserie: tvättställ | dusch 

Touchless

Intelligens och skönhet
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Vacker och intelligent  
– ALESSI Sense by Oras

Alessi Sense by Oras är en elektronisk blandare som kombinerar 
formgivning, estetik och hållbar teknik. Du öppnar tvättställsblan-
daren genom att trycka försiktigt ovanpå den. Den förblir sedan 
öppen i sex sekunder. Med ett längre tryck tänds lysdioderna 
ovanpå blandaren och vattnet flödar i en minut, såvida inte blan-
daren stängs av manuellt innan dess. 

Det lättanvända temperaturreglerande handtaget fungerar 
även som en flödesregulator. Tvättställsblandaren finns även med 
handduschen Smart Bidetta. Tack vare den trådlösa funktionen 
kan handduschen Smart Bidetta installeras längre bort från kra-
nen, vilket gör den idealisk för flertalet badrumskonfigurationer. 
Formgivare: Rodrigo Torres.

Blandarserie: kök | tvättställ 
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Form och funktion – Oras Signa

Förutom det estetiska har Oras Signa utformats för att vara enkel  
att använda till vardags, med ett antal dolda funktioner som gör livet 
enklare och mer praktiskt. Hybridmodellen kan antingen användas 
som engreppsblandare eller beröringsfritt. 

Den beröringsfria blandaren öppnas automatiskt när du rör  
handen nära den, och stängs automatiskt efter sex sekunder.  
Pipen har en svängradie på 150 grader, vilket gör att du kan utnyttja 
hela tvättstället. En praktisk funktion om du har barn!

Både hybridmodellen och den klassiska engreppsblandaren finns 
med fast pip eller integrerad utdragbar pip.

Blandarserie: kök | tvättställ | dusch 

Oras Signa 
(2713F/2703F)

BADRUM
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Oras Signa, som både 
finns som engrepps- och 
hybridmodell, bidrar till att 
spara vatten och energi.

Något nytt 
varje dag.
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BADRUM

En ideal lösning – Oras Optima

Oras Optima är vårt mest omfattande sortiment för tvättställ och 
omfattar alla hemmets vattenutlopp – både som engreppsblan-
dare och smarta blandare. Tack vare den minimalistiska designen 
är Oras Optima idealisk om du har kompakta utrymmen. Förut-
om att spara vatten är blandaren också mycket enkel och säker 
att använda, vilket gör den idealisk för daglig användning av både 
barn och äldre.

Tillsammans med Smart Bidetta handdusch har det aldrig varit 
enklare att sköta sin personliga hygien. Den fjärrstyrda handdu-
schen Bidetta handduschen kan du använda bara genom att 
beröra utlösaren. Du behöver inte öppna blandaren. Av den an-
ledningen kan handduschen placeras på avstånd från tvättstället.

Engreppsblandarna finns även med miljöknappar och smarta 
tryckknappar. Formgivare: Kirsi Svärd.

Blandarserie: kök | tvättställ | dusch | grovkök

Touchless

En balans mellan  
stil och användbarhet
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BADRUM

En beröringsfri klassiker  
– Oras Electra

Det märks att mer än 30 års erfarenhet ligger 
bakom den elektroniska blandaren Oras Electra 
– vår mest använda och mångsidiga berörings-
fria blandarfamilj. Med beröringsfria blandare kan 
vattenförbrukningen minskas med hälften, sam-
tidigt som användarvänligheten och hygienen 
höjs till en helt ny nivå. Den enkla och lättill-
gängliga utformningen fungerar som en vacker 
kontrast till den avancerade tekniken inuti, vilket 
direkt skvallrar om hur enkel Oras Electra är att 
använda – och att hålla ren. Det omfattande sor-
timentet uppfyller nästan alla behov i hemmet, 
med beprövad tillförlitlighet – produkterna finns 
på otaliga flygplatser och andra offentliga platser. 

Blandarserie: kök | tvättställ | dusch | grovkök

Konstnärlig formgivning  
– Oras Cubista

Den exceptionellt stor Oras Cubista-kollektionen 
tar användarvänlighetens konst till badrummet. 
Som beröringsfri tvättställsblandare antar Oras 
Cubista sin renaste form. Genom att den är 
beröringsfri ger blandaren alltid precis rätt mängd 
vatten vid rätt temperatur för dina behov – 
samtidigt som den sparar energi. Som en bonus 
slipper du fingeravtryck på ytan. Finns även som 
engreppsmodell. Formgivare: Kirsi Svärd.

Blandarserie: kök | tvättställ | dusch | grovkök

Beröringsfria blandare 
kan minska vattenförbrukningen 

med så mycket som 50 %.
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Rejäl och säker – Oras Vega

Badrumsversionen av vår vatten- och energibesparande klassiker. 
Tack vare den rena utformningen passar Oras Vega perfekt i 
alla typer av badrum. Det stadiga handtaget i två delar med 
Oras miljöknapp gör det enklare än någonsin att spara vatten 
och energi, samtidigt som det också gör blandaren barnvänlig. 
Miljöknappen utgör också en säkerhetsfaktor eftersom den 
begränsar vattentemperaturen.

Blandarserie: kök | tvättställ | dusch | grovkök

Pålitliga klassiker

BADRUM
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Ny design – Oras Safira

Vår betrodda engreppsblandare Oras Safira kommer nu i en 
ny form, med ny design och större storleksalternativ. Med 
högpresterande Safira får du precis rätt lösningar – i hela hemmet. 
Nya och förbättrade Oras Safira innehåller ett brett utbud av tåliga 
och mångsidiga blandare, som kompletteras av handduschen 
Oras Bidetta. Oras Safira finns även med inbyggd begränsning av 
vattentemperatur och flödeshastighet som tillval.

Blandarserie: kök | tvättställ | dusch | grovkök

Välj rätt. 
Spara tid. Lev mer. 
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Get  
Relaxed. 

DEL I I I

Utveckla din egentid. I duschen får du umgås med dig själv för  

en stund – dagens ”egentid”. Oavsett om du föredrar att spendera 

tiden i duschen med att leka Céline Dion eller begrunda livets 

mysterier, är det viktiga att du njuter av vattnet och fräschar  

upp kropp och själ. Med god formgivning och rätt val av fixturer 

kan du utnyttja kraften i vattnet till att vitalisera livet!

KÖK  |  BADRUM | DUSCH 
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Live  
More.
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Den perfekta 
stunden 

Ett bra duschrum handlar 
om atmosfär – det är 
ändå dit vi först går 
på morgonen och där 
vi tvättar bort dagens 
smuts. 
ETT SNYGGT, FUNKTIONELLT OCH SÄKERT 
duschrum gör vardagen enklare och ger ökat 
välbefinnande. Det är anledningen till att Oras 
erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa 
och användarvänliga dusch- och badlösningar 
som står sig under lång tid.

KÖK  |  BADRUM | DUSCH 
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Förbättra duschstunden  
med Oras Optima regndusch.  
Oras Optima (7192)

Dusch- och badutrustningens funktion 
och skick har även en betydande inverkan 
på vattenförbrukningen. När det gäller 
duschblandare är en annan avgörande 
faktor användarvänlighet. En dusch som är 
enkel att använda och alltid ger vatten vid 
en säker temperatur gör livet enklare.
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KÖK  |  BADRUM | DUSCH 
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VAD ÄR ”SÄKERHETSVREDET”? 
Temperatursäkerhetsvredet 
säkerställer att vatten som är  
för varmt inte kan strömma ut ur 
blandaren av misstag. Gränsen kan 
ställas in efter behov, beroende 
på det inströmmande vattnets 
temperatur. Säkerhetsvredet  
gör blandaren säker att använda  
– också för barn.

Under en dusch 
på fem minuter 
förbrukas cirka  

60 
liter vatten.
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Övervälvande stil – IL BAGNO 
ALESSI One by Oras

Ett vackert utformat badrumssystem som, förutom ett 
brett utbud av blandare, även innehåller fixturer, badkar 
och tvättställ. I samarbete med Laufen. 
Formgivare: Stefano Giovannoni.

Blandarserie: tvättställ | dusch 

Talande former 
och hållbara material 

DUSCH
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Diskret, men ändå elegant  
– Oras Signa

Idag är vattenförbrukningen smartare än någonsin. Den 
här blandaren är ett bevis på att formgivning, smarta funk-
tioner och miljömedvetenhet inte behöver stå i konflikt 
med varandra. Oras Signa regndusch är en kombination av 
rena former, glänsande glasliknande ytmaterial och nyska-
pande teknik med en diskret – men ändå elegant – design. 
Blandaren har en EcoLed-knapp som informerar om den 
perfekta duschlängden – utan att slösa vatten och energi.

Oras Signa innehåller också ett praktiskt, integrerat för-
varingsfack för duschprodukter som är enkelt att rengöra 
tack vare en löstagbar botten. Finns i vitt och grafitgrått.

Blandarserie: dusch 

Oras Signas geniala EcoLed-knapp gör att användaren kan  
ta ekologiska duschar. En grön lampa indikerar duschens 
optimala längd med avseende på vattenförbrukning.
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Pålitlig prestanda 
– Oras Optima

Oras Optima termostatblandare är ett smart val 
för ditt badrum. Formgivningen är en fröjd för 
ögat, och blandarens rundade form gör att vat-
tenstänk rinner av enkelt – utan att lämna spår. 
Tack vare den exakta termostaten kan du aldrig 
bränna dig av misstag. Temperaturbegränsaren 
kan om nödvändigt åsidosättas med det grepp-
vänliga handtaget.

EcoFlow-kontroll begränsar flödet för att spa-
ra vatten, men ger ändå ett flöde som är tillräck-
ligt för en njutbar dusch. Formgivare: Kirsi Svärd.

Blandarserie: kök | tvättställ | dusch | grovkök

Förtjusande enkelhet 

DUSCH

Den perfekta duschen för 
lägenheter och radhus  
– Oras Oramix

Oramix tryckomvandlare är en tryckregulator 
som håller ett konstant blandningsförhållande 
mellan varmt och kallt vatten, även om 
vattentrycket ändras. För att fungera optimalt 
måste tryckomvandlaren ha ständig tillgång 
till varmvatten. Oramix är idealisk för badrum 
och andra duschutrymmen där det ofta är 
tryckförändringar, som i lägenheter, radhus, 
sporthallar och på badhus. Formgivare: Harri 
Koskinen.

Blandarserie: dusch 
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Vacker på utsidan, kraftfull på 
insidan  – Oras Cubista

Oras Cubista termostatblandare gör duschen till 
en konstform. Förutom dess vackra formgivning 
är Oras Cubista också enkel att använda och 
effektiv när det gäller att bibehålla önskad vat-
tentemperatur. Enkla och diskreta Oras Cubista 
är det perfekta tillbehöret till bland annat Oras 
Hydra regn- och handdusch.

Blandarserie: kök | tvättställ | dusch | grovkök

Exakt och ekologisk  
– Oras Eterna

Oras Eterna har revolutionerande funktioner, 
både i formgivningen och detaljerna. Eco-
Led-funktionen informerar dig om duschens 
optimala längd – utan att slösa vatten och 
energi – och varnar med en röd lampa om du 
stannar i duschen för länge.

Den mycket exakta termostaten gör att  
en konstant vattentemperatur bibehålls. Den 
har även en automatisk påfyllningsfunktion för 
badkar. Formgivare: Kirsi Svärd.

Blandarserie: dusch 
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DUSCH

Experten på mjuka duschar 
– Oras Hydra

I duschen Oras Hydra blir vattnet till pärlor och 
känns som ett mjukt, behagligt regn. 
Därigenom förbrukas mindre mängder vatten än 
med ett vanligt vattenflöde. Handduschen Oras 
Hydra har två funktioner: en normal, mjuk stråle 
och en stark massagestråle. Du byter stråle i hand-
taget, och kan därför enkelt använda det med 
en hand. Det spaliknande setet fullbordas av en 
mångsidig tvålhållare. Formgivare: Kirsi Svärd.

Anpassar sig efter dina behov  
– Oras Optima

Nya Oras Optima duschset handlar om val: du 
kan stå under duschen när den är fäst på stång-
en eller hålla duschen i handen. Med hand-
duschen kan du välja mellan en avkopplande 
hel stråle, en uppfriskande vanlig stråle och ett 
mjukt, ekologiskt flöde. Duschsetet finns också 
med bara en inställning. Formgivare: Kirsi Svärd.

Den bästa duschupplevelsen,  
på ett ekologiskt sätt.
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Det ekologiska valet  
– Oras Natura

50 % mindre vatten. 100 % duschnjutning! 
Oras Natura duschset har en unik vatten- och 
energisparfunktion. Tryck bara på duschhuvudets 
miljöknapp för att njuta av en uppfriskande dusch 
där du förbrukar 50 % mindre vatten än i vanliga 
duschar. Den gröna ringen på duschhuvudet 
anger när funktionen används. Dessutom är Oras 
Natura kompatibel med alla Oras termostatblan-
dare. Formgivare: Kirsi Svärd.

En snygg personlig massör  
– Oras Sensiva

Upplev enkelheten. Upplev njutningen av en 
massagedusch. Oras Sensiva ger allt detta och 
mycket mer. Förutom att fungera som en normal 
dusch och en massagedusch, är Oras Natura 
också idealisk för barn. Ett bra exempel är den 
medföljande duschstången, utformad som ett 
hissystem för att ett barn ska kunna använda den. 
Formgivare: Jorma Vennola.
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Fräsch formgivning  
– Oras Nova

Oras Novas termostatblandare har en modern 
formgivning som passar alla badrumsstilar, hand-
duschar ... och människor! Den genomtänkta 
och ergonomiska blandaren har halkskyddade 
handtag och fingerstoppar, mjuka kanter, skåll-
ningsspärr och ett thermocool-hölje som aldrig 
blir för hett. Dessutom sparar du värdefulla resur-
ser med Nova EcoFlow-begränsaren – samtidigt 
som den förbättrar din stund i duschen.

Exakt handdusch  
– Oras Apollo

Nya Oras Apollo maximerar även de minsta 
mängderna vatten för en trevlig dusch. Hand-
duschens ergonomiska utformning, en modern 
stång och en separat konsol är funktioner som 
ökar duschens användarvänlighet. Den större 
handduschen har tre sprutinställningar för att 
duschen ska bli så trevlig som möjligt. I setet 
ingår också en elegant duschhållare, med vilken 
du kan justera duschens höjd och riktning. Setet 
fullbordas av en separat tvålkopp som blir ett 
praktiskt förvaringsutrymme för schampoflaskor. 
Det transparenta facket kan enkelt tas bort och 
rengöras. Oras Apollo finns även som vattenspa-
rande miljömodell.

En ny strategi

DUSCH
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Bekant, 
pålitlig kvalitet 

i en ny form.
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GROVKÖK

Bakom 
kulisserna

TVÄTTSTUGANS användningsområden ska tän-
kas igenom ordentligt i förväg, så att vattenutlop-
pen placeras på ett sätt som förenklar de vardag-
liga sysslorna. Men en optimal placering beror på 
ett antal faktorer, som familjens livsstil, hobbyer 
och om tvättstugan, utöver avsett användnings-
område, används som en förlängning av köket, ett 
rum för att laga kläder eller båda. 

Den bästa typen av blandare i tvättstugor är en 
med lång pip som ger gott om utrymme under 
blandaren. En tvättstugeho med avsedd blandare 
och diskborste på sidan är det bäst att placera på 
avstånd från ingången, i en kalklad alkov där lite 
stänk inte leder till några problem.

Den tidlösa blandaren 
Oras Safira har 
uppdaterats och fått ett 
mer strömlinjeformat 
utseende. (1077)

Tvättstugan är ett av hemmets 
viktigaste rum. Även om den 
sällan visas upp för besökare är 
tvättstugan, dess funktion och 
trevnad av yttersta vikt för den 
som använder den. 
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Tvättmaskinsavstängningen 
går att få till alla Oras köks- 
och tvättställsblandare.  
Smart tvättmaskinsavstängning 
(272100)

HUR FUNGERAR DEN ELEKTRONISKA 
TVÄTTMASKINSAVSTÄNGNINGEN?
Du öppnar den elektroniska tvättmaskinsav-
stängningens ventil genom att trycka på den 
gröna manöverknappen. Den gröna lampan 
tänds för att visa att ventilen är öppen. Venti-
len stängs automatiskt efter en förinställd tid. 
Den kan även stängas genom att du trycker på 
manöverknappen. Då slocknar också lampan. 
Dessutom kan ventilen öppnas i 12 timmar. 
Det gör du genom att hålla manöverknappen 
intryckt en stund (ungefär fem sekunder).
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ORAS KÖKSBL ANDARE

La Cucina Alessi by Oras

Oras Signa

ORAS-NR. 8725F,  
VVS-nr. 6219108

ALESSI Sense by Oras 
köksblandare med svängbar 
pip, Smart elektronisk 
diskmaskinsventil. 230/12 V. 

ORAS-NR. 8535,  
VVS-nr. 6219240

La Cucina Alessi by Oras  
köksblandare med 
diskmaskinsavstängning.

ORAS-NR. 8530,  
VVS-nr. 6219230

La Cucina Alessi by Oras 
köksblandare.

ORAS-NR. 2220F,  
VVS-nr. 6219110

Oras Signa köksblandare med 
utdragbar pip.

Oras-nr. 2222F,  
VVS-nr. 6219128  
Oras Signa köksblandare 
med utdragbar pip och 
hybridfunktion.

Oras Aventa

Oras Cubista

ORAS-NR. 2839F,  
VVS-nr. 6216410

Oras Cubista köksblandare 
med självstängande 
diskmaskinsventil,  
batteri 6 V.

ORAS-NR. 2839F-Y,  
VVS-nr. 6219078

Oras Cubista köksblandare 
med självstängande 
diskmaskinsventil, batteri 6 V.

ORAS-NR. 2838F,  
VVS-nr. 6216400

Oras Cubista köksblandare.

ORAS-NR. 2720F,  
VVS-nr. 6219073

Oras Optima köksblandare 
med vred för kallt och varmt 
vatten, beröringsfri funktion, 
batteri 3 V.

 

ORAS-NR. 2722F,  
VVS-nr. 6219075

Oras Optima köksblandare 
med vred för kallt och varmt 
vatten, beröringsfri funktion 
och temperaturdisplay, 
nätdrift 230/5 V.

ORAS-NR. 2727F,  
VVS-nr. 6219076

Oras Optima köksblandare 
med vred för kallt och varmt 
vatten, beröringsfri funktion, 
temperaturdisplay och Smart 
diskmaskinsavstängning, 
nätdrift 230/5 V.

ORAS-NR. 2725F,  
VVS-nr. 6219074

Oras Optima köksblandare med
vred för kallt och varmt vatten,

beröringsfri 
funktion och Smart 
diskmaskinsavstängning, 
batteri 3 V.

ORAS-NR. 5932,  
VVS-nr. 6212520

Oras Aventa köksblandare 
med utdragbar pip och 
diskmaskinsavstängning.

ORAS-NR. 5930,  
VVS-nr. 6212510 

Oras Aventa köksblandare 
med utdragbar pip.

Alessi Sense by Oras

ORAS-NR. 2225F,  
VVS-nr. 6219111

Oras Signa köksblandare 
med utdragbar pip och Smart 
elektronisk diskmaskinsventil.

Oras-nr. 2227F,  
VVS-nr. 6219112 
Oras Signa köksblandare 
med utdragbar pip, Smart 
elektronisk diskmaskinsventil 
och hybridfunktion.

ORAS-NR. 8720F,  
VVS-nr. 6219107

ALESSI Sense by Oras 
köksblandare med svängbar 
pip. 230/12 V. 

Oras Optima
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ORAS KÖKSBL ANDARE

ORAS-NR. 1023F,  
VVS-nr. 6219114 

Oras Safira köksblandare med 
öppen varmvattenberedare.

Oras Safira

ORAS-NR. 1035,  
VVS-nr. 6219119 

Oras Safira köksblandare med 
diskmaskinsavstängning

Utan avstegningskran:  
Oras-nr. 2227F,   
VVS-nr. 6219118.

ORAS-NR. 1039,  
VVS-nr. 6219122 

Oras Safira köksblandare med 
diskmaskinsavstängning.

ORAS-NR. 1029F,  
VVS-nr. 6219117 

Oras Safira köksblandare med 
diskmaskinsavstängning.

ORAS-NR. 1027,  
VVS-nr. 6219115 

Oras Safira köksblandare med 
diskmaskinsavstängning och 
borste.

Oras Optima

ORAS-NR. 2733FG,  
VVS-nr. 6219101

Oras Optima köksblandare 
med Eco-knapp.

ORAS-NR. 2734FG,  
VVS-nr. 6219102

Oras Optima  köksblandare 
med Eco-knapp och Smart 
elektronisk diskmaskinsventil 
(KV), batteri 6 V 

ORAS-NR. 1832F,  
VVS-nr. 6215210

Oras Vega köksblandare 
med Eco-knapp och 
utdragbar pip.

ORAS-NR. 1838F,  
VVS-nr. 6215011

Oras Vega köksblandare 
Eco-knapp.

ORAS-NR. 1839F,  
VVS-nr. 6215012

Oras Vega köksblandare 
med Eco-knapp och 
diskmaskinavstängning.

ORAS-NR. 1825,  
VVS-nr. 6215110

Oras Vega köksblandare 
med Eco-knapp 
ochdiskmaskinsavstängning.

Utan diskmaskinsavstängning: 
Oras-nr. 2227F, 1820,  
VVS-nr. 6215010.

Oras Vega
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ORAS-NR. 8710F,  
VVS-nr. 6110150

Alessi Sense by Oras, 
tvättställsblandare med 
pop-up ventil, 3 V.

ORAS-NR. 8712F,  
VVS-nr. 6110151

Alessi Sense by Oras, 
tvättställsblandare med pop-up 
ventil, justerbar strålsamlare och 
en Smart Bidetta handdusch, 3 V .

ORAS-NR. 8514F,  
VVS-nr. 6110060

Il Bagno Alessi One 
by Oras, beröringsfri 
tvättställsblandare, batteri 6 
V med pop-up ventil.

ORAS-NR. 8516F,  
VVS-nr. 6110061

Il Bagno Alessi One 
by Oras, beröringsfri 
tvättställsblandare, batteri 6 
V med Bidetta handdusch 
och pop-up ventil.

ORAS-NR. 8500,  
VVS-nr. 6118510

Il Bagno Alessi One by Oras 
tvättställsblandare med 
lyftventil.

ORAS-NR. 8502,  
VVS-nr. 6118530

Il Bagno Alessi One by 
Oras tvättställsblandare 
med lyftventil och Bidetta 
handdusch.

ORAS-NR. 8527,  
VVS-nr. 6218540

Alessi by Oras beröringsfri  
tvättställsblandare, batteri 6 V.

Beröringsfri blandare för användning i kök 6 V: 
Oras-nr. 8528, VVS-nr. 6219220.

Il Bagno Alessi by Oras

ORAS-NR. 6151F,  
VVS-nr. 6110207

Oras Electra beröringsfri 
tvättställsblandare med 
temperaturvred, batteri 6 V.

ORAS-NR. 6155F,  
VVS-nr. 6110209

Oras Electra beröringsfri 
tvättställsblandare med 
temperaturvred, batteri 6 V.

ORAS-NR. 6330F,  
VVS-nr. 6110063

Oras Electra beröringsfri 
tvättställsblandare, tut 120 
mm, batteri 6 V.

ORAS-NR. 6333F,  
VVS-nr. 6110066

Oras Electra beröringsfri 
tvättställsblandare, tut 170 
mm, batteri 6 V. 

Oras Signa

ORAS-NR. 2204F,  
VVS-nr. 66110160

Oras Signa, 
tvättställsblandare med 
svängbar pip samt pop-up 
ventil.

ORAS-NR. 2203F,  
VVS-nr. 6110159

Oras Signa 
tvättställsblandare med 
sväng- och utdragbar pip 
samt pop-up ventil. 

ORAS-NR. 2208F,  
VVS-nr. 6110163

Oras Signa, tvättställsblandare 
med svängbar pip, pop-up ventil 
och Bidetta handdusch med 
duschslang och väggfäste.

Oras Electra

Alessi Sense by Oras

ORAS T VÄT TSTÄLLSBL ANDARE
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ORAS-NR. 1714F,  
VVS-nr. 6110072

Oras Optima beröringsfri 
tvättställsblandare med 
temperaturvred, batteri 6 V.

ORAS-NR. 2710F, 
VVS-nr. 6110077

Oras Optima 
tvättställsblandare.

– Med fjäderbelastad  
pop-up ventil:  
Oras-nr. 2700F, 
VVS-nr. 6110078

ORAS-NR. 2712F,  
VVS-nr. 6110079

Oras Optima tvättställs-
blandare med självstängande 
Bidetta handdusch

– Med fjäderbelastad  
pop-up ventil: 
Oras-nr. 2702F,  
VVS-nr. 6110080

ORAS-NR. 2711F,  
VVS-nr. 6110083

Oras Optima 
tvättställsblandare med Smart 
presspad, 3 V.

– Med fjäderbelastad pop-up 
ventil: Oras nro. 2701F,  
VVS-nr. 6110084

ORAS-NR. 2213F,  
VVS-nr. 6110164

Oras Signa, 
tvättställsblandare med 
hybridfunktion (ettgrepps- 
och beröringsfri funktion), 
kontrollenhet med 
termostat, sväng- och 
utdragbar pip samt pop-up 
ventil, batteridrift 3 V.

ORAS-NR. 2216F,  
VVS-nr. 6110165

Oras Signa, tvättställsblandare 
med hybridfunktion 
(ettgrepps- och beröringsfri 
funktion), svängbar pip, pop-
up ventil, kontrollenhet med 
termostat och en fjärrstyrd 
Smart Bidetta handdusch med 
duschslang och väggfäste. 
Batteridrift 3 V.

ORAS-NR. 2207C,  
VVS-nr. 6110161

Oras Signa, frontdel för 
inbyggd beröringsfri 
tvättställsblandare 
med termostat och 
temperaturbegränsning, 
nätdrift 230/12V. Blandarhus 
2207A säljes separat. *

ORAS-NR. 2207A,  
VVS-nr. 6110162

Blandarhus för inbyggd 
beröringsfri tvättställsblandare 
med termostat, nätdrift 
230/12V. Kan installeras i 
installationsbox för Rör-i-Rör, 
artikel nr. 200020. Frontdel 
2207C säljes separat. *

* 
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Oras Cubista

ORAS-NR. 2814F,  
VVS-nr. 6110054

Oras Cubista, beröringsfri 
tvättställsblandare, batteri 
6 V.

ORAS-NR. 2816F,  
VVS-nr. 6110055

Oras Cubista, beröringsfri 
tvättställsblandare, batteri  
6 V, med Bidetta handdusch.

ORAS-NR. 2801,  
VVS-nr. 6118700

Oras Cubista 
tvättställsblandare med 
pop-up ventil.

ORAS-NR. 2802,  
VVS-nr. 6118710

Oras Cubista 
tvättställsblandare med 
pop-up ventil och Bidetta 
självstängande handdusch.

ORAS-NR. 2810,  
VVS-nr. 6118760

Oras Cubista tvättställs-
blandare.

– Med pop-up ventil:  
Oras-nr. 2804, VVS-nr. 
6118720

ORAS-NR. 2812  
VVS-nr. 6118770

Oras Cubista tvättställs-
blandare med Bidetta själv-
stängande handdusch.

– Med pop-up ventil:  
Oras-nr. 2808,  
VVS-nr. 6118750

ORAS-NR. 2805, VVS-nr.  6118730

Oras Cubista tvättställsblandare 
med pop-up ventil. 

– Med Bidetta självstängande 
handdusch: Oras-nr. 2806,  
VVS-nr. 6118740

Oras Optima

ORAS T VÄT TSTÄLLSBL ANDARE
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ORAS-NR. 1010,  
VVS-nr. 6110210 

Oras Safira tvättställs-
blandare. 

– Med lyftventil:  
Oras-nr. 1004,  
VVS-nr. 6110194.

ORAS-NR. 1003F,  
VVS-nr. 6110193 

Oras Safira, köksblandare med 
öppen varmvattenberedare.

ORAS-NR. 1012,  
VVS-nr. 6110044

Oras Safira tvättställsblan-
dare med Bidetta själv-
stängande handdusch

– Med lyftventil: Oras-nr. 
1008, VVS-nr. 6110196.

ORAS-NR. 1077,  
VVS-nr. 6110196

Oras Safira, tvättställsblandare 
med borste.

Oras Safira

ORAS-NR. 1005F,  
VVS-nr. 6110211

Oras Safira tvättställs-
blandare med lyftventil.

Oras Optima

ORAS-NR. 2713F,  
VVS-nr. 6110081

Oras Optima 
tvättställsblandare med 
Smart självstängande Bidetta 
handdusch, batteri 3 V.

– Med fjäderbelastad pop-up 
ventil: Oras-nr. 2703F,  
VVS-nr. 6110082

ORAS-NR. 2715,  
VVS-nr. 6110085

Oras Optima 
tvättställsblandare med 
Smart självstängande Bidetta 
handdusch och presspad, 
batteri 3 V.

– Med fjäderbelastad pop-up 
ventil:Oras-nr. 2705F,  
VVS-nr. 6110086

ORAS-NR. 2710FG,  
VVS-nr. 6110146

Oras Optima 
tvättställsblandare med Eco-
knapp.

– Med fjäderbelastad pop-
up ventil: Oras-nr. 2700FG, 
VVS-nr. 6110145

ORAS-NR. 2713FG,  
VVS-nr. 6110149

Oras Optima tvättställs-
blandare med eco-knapp 
och självstängande Bidetta 
handdusch, batteri 3 V.

Du kan også se flere ulike modeller på vår hjemmeside www.oras.com 
f.eks 2703FT, 2701FT og 2705FT for strømtilførsel 230/5 V. 

Oras Vega

ORAS-NR. 1802,  
VVS-nr. 6115330

Oras Vega tvättställsblandare 
med lyftventil och Bidetta 
självstängande handdusch, 
energi och vattensparande 
funktion. 

Utan handdusch: 
Oras-nr. 1800,  
VVS-nr. 6115120.

ORAS-NR. 1806,  
VVS-nr. 6115320

Oras Vega tvättställsblandare 
med lyftventil och Bidetta 
självstängande handdusch, 
energi och vattensparande 
funktion. 

– Utanlyftventil: Oras-nro 
1812, LVI-koodi 6115210

Med 2 m duschslange: 
Oras-nr. 1815,  
VVS-nr.  6115430.

ORAS-NR. 1814,  
VVS-nr. 6115420

Oras Vega tvättställsblandare 
med diskmaskinsventil, 
Bidetta-handdusch och 
Eco-knapp.

– Utan Bidetta handdusch: 
Oras-nr. 1813,  
VVS-nr. 6115410.

ORAS T VÄT TSTÄLLSBL ANDARE
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ORAS-NR. 8545,  
VVS-nr. 6318520

Il Bagno Alessi One by Oras 
bad och duschblandare.

ORAS-NR. 8560,  
VVS-nr. 6318510

Il Bagno Alessi One by Oras, 
duschblandare.

ORAS-NR. 8575,  
VVS-nr. 6318540

Il Bagno Alessi One by Oras 
bad och duschblandare.

ORAS-NR. 8570,  
VVS-nr. 6318530

Il Bagno Alessi One by Oras, 
duschblandare.

ORAS-NR. 8590,  
VVS-nr. 6519710

Il Bagno Alessi One by Oras  
duschset.

ORAS-NR. 8540,  
VVS-nr. 6318570

Il Bagno Alessi One by 
Oras, badkarsblandare 
4-hålsmodell.

ORAS-NR. 8577,  
VVS-nr. 6310732

Il Bagno Alessi One by Oras, 
termostatblandare för dusch, 
täckplatta.

– För bad och dusch: 
Oras-nr. 8578, VVS-nr. 6310733.

ORAS-NR. 6370,  
VVS-nr. 6310737

Oras Eterna 
termostatblandare 
för dusch, batteri  3 V. 
 

ORAS-NR. 6375,  
VVS-nr. 6310738

Oras Eterna 
termostatblandare 
för bad och dusch,  
batteri 3 V.

ORAS-NR. 6388,  
VVS-nr. 6310739

Oras Eterna 
termostatblandare 
för dusch, batteri 3 V 
med Oras Natura duschset.

Oras Eterna

ORAS-NR. 248090,  
VVS-nr. 6318598, 

Il Bagno Alessi One by 
Oras duschvinkel.

ORAS-NR. 238080, 
VVS-nr. 6318597, 

Il Bagno Alessi One by 
Oras duschhuvud.

ORAS-NR. 6389,  
VVS-nr. 6310740

Oras Eterna 
termostatblandare 
för bad och dusch,  
batteri 3 V med Oras 
Natura duschset.

ORAS BAD- OCH DUSCHBL ANDARE
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Oras Cubista

ORAS-NR. 2870,  
VVS-nr. 6315600

Oras Cubista  
termostatblandare  
för dusch.

ORAS-NR. 2875,  
VVS-nr. 6315610

Oras Cubista 
termostatblandare för  
bad och dusch. 

ORAS-NR. 2887,  
VVS-nr. 6315616

Oras Cubista 
termostatblandare för 
dusch, täckplatta. 

För bad och dusch: 
Oras-nr. 2888,  
VVS-nr. 6315617.

ORAS-NR. 7117,  
VVS-nr. 6318140

Termostatblandare för 
inbyggnad, avsedd för 
dusch**

För bad och dusch:  
Oras-nr. 7118,  
VVS-nr. 6318150.

ORAS-NR. 2892,  
VVS-nr. 6310736

Oras Cubista  
termostatblandare 
för dusch med Oras 
Hydra takdusch. 

ORAS-NR. 2280,  
VVS-nr. 6310797

Oras Signa frontdel för 
inbyggd duschblandare 
med termostat, 
duschset som inkluderar 
handdusch, duschslang, 
anslutningsvinkel samt 
duschstång. Nätdrift 
230/12V. Blandarhus 2209A 
samt installationsenhet 
204220 säljes separat.*

ORAS-NR. 2273,  
VVS-nr. 6310795

Oras Signa frontdel för 
inbyggd rain shower 
duschblandare med 
termostat, dubbel 
flödesstyrning, fyrkantig 
takdusch och handduschset 
som inkluderar 
handdusch, duschslang, 
anslutningsvinkel samt 
hållare för handdusch. 
Nätdrift 230/12 V. 
Blandarhus 2219A samt 
installationsenhet 204220 
säljes separat.*

ORAS-NR. 2271,  
VVS-nr. 6310793

Oras Signa Frontdel för 
inbyggd rain shower 
duschblandare med 
termostat, dubbel 
flödesstyrning, fyrkantig 
takdusch och duschset 
som inkluderar 
handdusch, duschslang, 
anslutningsvinkel samt 
duschstång. Nätdrift 230/12 
V. Blandarhus 2219A samt 
installationsenhet 204220 
säljes separat.*

ORAS-NR. 6391-11,  
VVS-nr. 6310741

Oras Signa rain shower, 
blandare med takdusch, 
batteri 3 V.

Grå: Oras-nr. 6391-15,  
VVS-nr. 6310742
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Oras Optima

ORAS-NR. 7160,  
VVS-nr. 6318040

Oras Optima 
termostatblandare för 
dusch med G 3/4” inv.g. 
Användarvänliga vred med 
temperaturbegränsning och 
kontroll för Ecoflöde.

ORAS-NR. 7140,  
VVS-nr. 6318030

Oras Optima 
termostatblandare för bad 
och dusch med G 3/4” inv.g. 
Användarvänliga vred med 
temperaturbegränsning, 
omkastare och kontroll för 
Ecoflöde. 

ORAS-NR. 7192,  
VVS-nr. 6310754

Oras Optima rain 
shower takduschset med 
termostatblandare för 
dusch. Användarvänliga vred 
med temperaturbegränsning 
och kontroll för Ecoflöde.  

ORAS-NR. 7193,  
VVS-nr. 6310775

Oras Optima rain 
shower takduschset med 
termostatblandare 
för dusch och badkar. 
Användarvänliga vred med 
temperaturbegränsning 
och kontroll för Ecoflöde.

Oras Oramix Oras Vega

ORAS-NR. 7261, 
VVS-nr. 6310787

Oras Oramix tryckstyrd 
blandare för dusch. 

ORAS-NR. 7149,  
VVS-nr. 6318050

Oras Optima duschpaket 
innehållande 
termostatblandare för bad 
och dusch, samt duschset. 
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ORAS-NR. 1870,  
VVS-nr. 6315110

Oras Vega duschblandare 
med energi och 
vattensparande funktion.

ORAS-NR. 1871,  
VVS-nr. 6315310

Oras Vega bad- och 
duschblandare med 
energi och vattensparande 
funktion.

ORAS-NR. 7191,  
VVS-nr. 6310752

Oras Optima rain 
shower takduschset med 
termostatblandare för 
dusch. Användarvänliga vred 
med temperaturbegränsning 
och kontroll för Ecoflöde.  
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ORAS-NR. 7448,  
VVS-nr. 6310807

Oras Nova dusch- och 
badkarsblandare med Oras 
Apollo duschset 520. 

Oras katalog över blandare och duschar

Oras Hydra Oras Natura

ORAS-NR. 390,  
VVS-nr. 6519721

Oras Hydra duschset.

ORAS-NR. 391,  
VVS-nr. 6519722

Oras Hydra takduschset.

 

ORAS-NR. 392,  
VVS-nr. 6519723

Oras Hydra takduschset. 

ORAS-NR. 500,  
VVS-nr. 6510052

Oras Natura duschset.

Oras Dusjutstyr

Oras Nova

Oras Safira

ORAS-NR. 7461,  
VVS-nr. 6310811

Oras Nova duschblandare 
G 3/4.

ORAS-NR. 1072,  
VVS-nr. 6310829

Oras Safira badkarsblandare.

 

ORAS-NR. 1073,  
VVS-nr. 6310831

Oras Safira badkarsblandare.  

ORAS-NR. 7462G,  
VVS-nr. 6310812

Oras Nova dusch- och 
badkarsblandare.

ORAS BAD- OCH DUSCHBL ANDARE, DUSCHSET

ORAS-NR. 1070,  
VVS-nr. 6310828

Oras Safira duschblandare. 
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ORAS-NR. 542,  
VVS-nr. 6510170

Oras Apollo duschset

bestående av 
en handdusch, 
duschslang 1 750 
mm och en tvålkopp. 
Enkel installation med 
flexibla väggfästen  
– max 720 mm.

ORAS-NR. 544,  
VVS-nr. 6510172

Oras Apollo duschset 
bestående av en 
handdusch med tre 
strållägen, Eco-flöde, 
duschslang 1 750 
mm och en tvålkopp. 
Enkel installation med 
flexibla väggfästen  
– max 720 mm.

ORAS-NR. 520,  
VVS-nr. 6510076

Oras Apollo duschsetet 
inkluderar duschstång 
Ø18mm, duschslang  
1 500 mm, handdusch 
med antikalkfunktion, 
transparent lättrengör-
lig tvålkopp och separat 
väggfäste för hand-
dusch.

Vit: 
ORAS-NR. 520-11,  
VVS-nr. 6510077.

ORAS-NR. 530,  
VVS-nr. 6510078

Oras Apollo ECO 
dusch-set inkluderar 
duschstång Ø18mm, 
duschslang 1500 mm, 
sparhanddusch 7 l/min 
med antikalkfunktion, 
transparent lättrengörlig 
tvålkopp och separat 
väggfäste för handdusch.

Vit: 
ORAS-NR. 530-11,  
VVS-nr. 6510079.

ORAS-NR. 540,  
VVS-nr. 6510169

Oras Apollo dusch-
set bestående av 
en handdusch, 
duschslang 1500 
mm och en tvålkopp. 
Enkel installation med 
flexibla väggfästen  
– max 720 mm.

Oras Optima Oras Sensiva

ORAS-NR. 2790,  
VVS-nr. 6510100

Oras Optima duschset

Bestående av handdusch 
med tre strållägen för 
en mer komfortabel 
duschupplevelse, samt 
antikalkfunktion. Eco-flöde. 
Justerbar duschstång max 
720 mm, väggfäste och 
duschslang 1750 mm.

ORAS-NR. 2792,  
VVS-nr. 6510101

Oras Optima duschset

Bestående av handdusch 
med tre strållägen för 
en mer komfortabel 
duschupplevelse, samt 
antikalkfunktion. Eco-flöde. 
Justerbar duschstång 
max 740 mm, integrerat 
stödhandtag, väggfäste och 
duschslang 1750 mm.

ORAS-NR. 2796,  
VVS-nr. 6510180

Oras Optima duschset

Bestående av handdusch 
med antikalkfunktion, 
justerbar duschstång max 
720 mm, väggfäste och 
duschslang 1750 mm.

ORAS-NR. 350,  
VVS-nr. 6519550

Oras Sensiva duschset 
med massagestråle, 
hissanordning, transparent 
tvålkopp och upphängare. 
Duschstång ø22 mm.

Oras Apollo

ORAS BAD- OCH DUSCHBL ANDARE, DUSCHSET
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Get
Together.

Oras Group är en betydande leverantör av sanitetsprodukter  
i form av blandare och duschutrustning: marknadsledande i Norden 

och ett av de ledande företagen i Europa. Bolagets uppdrag är att göra 
användningen av vatten enkelt och hållbart och dess vision är att bli den 

marknadsledande leverantören av avancerade sanitetsprodukter  
i Europa. Oras Group har två starka varumärken, Oras och Hansa.

Huvudkontoret för koncernen ligger i Rauma, Finland, och koncernen 
har fyra tillverkningsanläggningar: Burglengenfeld (Tyskland),  

Kralovice (Tjeckien), Olesno (Polen) och Rauma (Finland).  
Oras Group sysselsätter cirka 1 400 personer. Oras Group ägs  

av familjeföretaget Oras Invest, som är en industriell ägare.

*6414150072291*




