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ORAS HANA- JA SUIHKUOPAS

VARMASTI JOKAINEN MEISTÄ on ihastel
lut sisustuslehtien upeita valokuvia: selkeitä 
linjoja, himmeästi hohtavia pintoja, harmo
nisia värimaailmoja ja hillittyjä yksityiskohtia. 
Kun kuvia tarkastelee tarkemmin, niistä 
tuntuu monesti puuttuvan jotakin. Niissä ei 
näy elämä eikä sen jättämät jäljet. Koiran 
kuraiset tassut tai lasten sormenjäljet ovat 
virheitä kauniissa kuvassa, mutta arjessa ne 
ovat merkkejä eletystä elämästä.

Me Oraksella olemme ottaneet asiaksem
me helpottaa ihmisten arkea. Suunnittelem
me tuotteita, jotka parantavat elämänlaatua 
kotona ja julkisissa tiloissa. Suunnittelemme 
tuotteemme niin, että ne toimivat ympäristö
ystävällisesti ja luotettavasti koko pitkän elin
kaarensa ajan. Ne kestävät aikaa sekä muo
toilultaan että ominaisuuksiltaan. Haluamme 
antaa jokaiselle tuotteidemme käyttäjälle 
mahdollisuuden elää enemmän. Elää täyttä, 
omannäköistään elämää.
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ORAS HANA- JA SUIHKUOPAS

Oraksen hanat ja suihkut 
ovat ekologisia, turvallisia ja 

helppoja käyttää. Olemme 
jakaneet ne ryhmiin, joista 

jokaisen on helppo tehdä 
persoonallinen valinta.

Get 
personal.
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Get  
Together.

PART I

Vaikka keittiö on kodin tiloista perinteisin, se edustaa monesti 

selkeimmin asukkaidensa persoonaa. Jokainen toimiva ja mukava 

keittiö muodostuu elämän pysyvien peruselementtien ympärille.  

Tuli kypsentää raakaaineet, vesi on kaiken elämän edellytys.  

Kaiken toiminnallisuuden ohella keittiö on kodin tärkein  

sosiaalinen tila, jossa sieluilla on oikea tila ja tunnelma kohdata. 

Miten monet elämämme onnellisimmista hetkistä  

onkaan koettu keittiössä.

KEIT TIÖ  |  KYLPYHUONE |  SUIHKUT

8
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Live  
More.
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Jokapäiväistä 
mukavuutta

Kaunis ja toimiva 
keittiö tekee arjesta 
askareineen parempaa.

TÄRKEIN KOHTA KEITTIÖSSÄ on vesi
pisteen ja keittotason tuntumassa. Niiden 
ympärille kerääntyy kaikki muu. 

Optimaalisessa keittiössä on kaksi vesi
hanaa: yksi keittotason läheisyydessä ruuan
valmistusta varten ja toinen siellä, missä 
on astianpesukone ja tiskataan. Etenkin jos 
keittotaso on saarekkeessa, kahden hanan 
taktiikka on ehdoton. 

KEIT TIÖ  |  KYLPYHUONE |  SUIHKUT
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Keittiössä on tärkeää, että hanan alla on 
tilaa työskennellä. Jos ruokaa tehdään usein ja 
käsitellään sotkuisiakin raakaaineita, oikea rat
kaisu on älykäs hana, jonka saa helposti päälle 
ilman kosketusta tai pelkällä painalluksella.

Toimivuuden ja estetiikan ei tarvitse sulkea 
toisiaan pois. Keittiössäkin täydellisissä ratkai
suissa form follows function eli muoto seuraa 
tarkoitusta. Avokeittiöiden aikana keittiöhanat 
ovat paitsi käytännöllisiä, myös kauniita ja 
sisustukseen sopivia. Designhanat täydentävät 
kokonaisuuden tyylillä, joka kestää aikaa.

ALESSI Sense by Oras -hanat ovat virtaviivaisia 
sekä ulkomuodoltaan että ominaisuuksiltaan. 
ALESSI Sense by Oras (8710F)
ALESSI Sense by Oras, pesukoneventtiili (8725F)  
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KEIT TIÖ  |  KYLPYHUONE |  SUIHKUT
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Kulutamme 
keskimäärin  

155 
litraa vettä  
päivässä. 

Luonnonmukainen, 
moniulotteinen muotoilu

kätkee sisäänsä  
uusimman tekniikan.
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KEIT TIÖ

Erilainen joka kulmasta  
– Oras Signa

Oras Signan innovatiivinen 360 asteen muotoilu 
näyttää hanasta aina uuden, kauniin puolen.  
Signa ei kuitenkaan loista vain ulkonäöllään, 
vaan se kätkee sisälleen toimintoja, jotka tekevät 
arjesta helpompaa. Hanasta on sekä perintei
nen vipumalli että hybridimalli. Hybridiversiossa 
kosketusvapaa toiminto aktivoidaan viemällä käsi 
hanan viereen. Hana sulkeutuu automaattisesti 
kuuden sekunnin kuluttua.

150 astetta kääntyvä juoksuputki mahdol
listaa koko pesualtaan tehokkaan käytön. Sekä 
hybridimallin että perinteisen vipuhanan saa joko 
kiinteällä tai ulosvedettävällä juoksuputkella  
varustettuna.

Sarjan hana: keittiö | pesuallas | suihku  

Tulevaisuus alkaa tänään

Kuin veistos  
– LA CUCINA ALESSI by Oras

Alessandro Mendinin muotoilema vipuhana 
veistoksellisine juoksuputkineen hivelee silmää 
ja tekee keittiöstä huipputyylikkään. Hanan saa 
myös astianpesukoneventtiilillä varustettuna.

Poresuutin on upotettu juoksuputkeen, mikä 
viimeistelee hanan muotoilun ja pitää putken 
siistinä.

Sarjan hanat: keittiö | kodinhoitohuone
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”

Kaunis ja älykäs  
– ALESSI Sense by Oras

ALESSI Sense by Oras on elektroninen, Rodrigo Torresin 
suunnittelema hana, jossa tyylikäs muotoilu yhdistyy ympä
ristöä säästävään huipputeknologiaan. Hana avautuu päältä 
kevyesti painamalla, jonka jälkeen se pysyy avoinna kuuden  
sekunnin ajan (tehdasasetus). Painamalla hanan päältä sekun
nin ajan, hana pysyy auki minuutin. Lämpötilan säädin toimii 
myös virtaaman säätimenä, kun hana avataan sitä käyttäen.

Jos hanasta haluaa kuumaa tai kylmää vettä, voi hanan 
avata myös lämpötilansäätimestä. Tällöin hana sulkeutuu 
automaattisesti viiden minuutin kuluttua. Sähköliitäntä pisto
tulppamuuntajalla 230/12 V. Design: Rodrigo Torres.

Sarjan hanat: keittiö | pesuallas 

Nämä tuotteet 
on suunniteltu 
kutsumaan käyttäjä 
vuorovaikutukseen 
niiden kanssa.

Rodrigo Torres

Kolumbian Bogotássa vuonna 
1976 syntynyt Torres suoritti 
kandidaatin tutkinnon teollises
ta muotoilusta Bogotán Jorge 
Tadeo Lozanon korkeakoulussa ja 
myöhemmin muotoilun maiste
rin tutkinnon Domus Academy 
korkeakoulussa Milanossa.  
Torres on työskennellyt merkit
täville kansainvälisille yrityksille, 
kuten Alessille, Poliformille, 
 Nikelle ja Microsoftille. Vuosien 
varrella Torres on osallistunut lu
kuisiin kansainvälisiin näyttelyihin, 
ja hänet on palkittu maineikkailla 
suunnittelupalkinnoilla. Hänen 
töitään on julkaistu monissa eri 
designalan julkaisuissa ympäri 
maailman. Torres on suunnitellut 
 Orakselle ALESSI Sense by Oras 
pesuallashanan sekä ALESSI 
Sense by Oras keittiöhanan.
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KEIT TIÖ

Moderni ja viehättävä 
– Oras Aventa

Oras Aventassa moderni muotoilu yhdistyy 
helppokäyttöisyyteen ja monipuolisuuteen. 
Kaikki tarvittavat säädöt voidaan tehdä 
yksikätisesti. Hanan korkeus jättää paljon 
työskentelytilaa pesualtaalle. Ulosvedettävä 
juoksuputki mahdollistaa entistä suurempien 
astioiden täyttämisen ja helpottaa keittiön 
puhdistamista, jolloin aterioista nauttimiseen 
jää enemmän aikaa! Tätä me kutsumme 
käyttäjäystävällisyydeksi. Design: Jorma Vennola.

Sarjan hana: keittiö

Keittiötaidetta 
– Oras Cubista

Käyttäjäystävällisyys voi olla taidetta. Erittäin 
laajan Oras Cubista tuoteperheen vaikutteet 
löytyvät kubismin geometrisista muodoista. 
Kaikkiin kodin vesipisteisiin löytyy oma teok
sensa: keittiöön, kylpyhuoneeseen ja muihin 
saniteettitiloihin.

Keittiöhanoissa on elektroninen astianpesu
koneventtiili, joka sulkeutuu joko kolmen tai 
kahdentoista tunnin päästä pesusta. Ei huolta 
unohtamisesta. Kauniisti kaareutuva juoksuputki 
tekee Oras Cubistasta paitsi keittiön pääteoksen, 
myös käytännöllisen pesuratkaisun, jossa kook
kaimmatkin astiat  puhdistuvat helposti. Design: 
Kirsi Svärd.

Sarjan hanat: keittiö | pesuallas | suihku | kodinhoitohuone

Yksityiskohtien juhlaa
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Kätevä hybridi 
– Oras Optima

Kirsi Svärdin muotoilema Oras Optima on tyylikäs ja erittäin turvalli
nen hybridihana. Tuotteen etupinnassa on selkeä digitaalinen käyttö
paneeli, joka näyttää juoksevan veden lämpötilan. Jos veden lämpö
tila nousee yli 42 asteeseen, alkaa näytön lämpö tilalukema vilkkua 
varoittaen liian kuumasta vedestä. Veden lämpötila on säädettävissä 
kääntämällä kevyesti hanan ja juoksuputken välillä olevaa säätören
gasta. Kosketusvapaan toiminnon avulla voit pestä kädet juoksuput
ken alla hygieenisesti ja vaivattomasti. Kylmää ja kuumaa vettä saat 
nopeasti hanan Easy Grip kahvoista. Älykäs astianpesukoneventtiili 
sulkeutuu automaattisesti säädetyn ajan – kolmen tai kahdentoista 
tunnin – kuluttua ehkäisten vesivahingon mahdollisuutta. 

Viputoimiset Optimakeittiöhanat ovat saatavissa myös ekonapilla 
varustettuna.

Sarjan hanat: keittiö | pesuallas | suihku | kodinhoitohuone

Oras Optimassa yhdistyvät 
vipuhanan ja kosketusvapaan 
hanan parhaat puolet.
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KEIT TIÖ

Ajatonta ja kestävää

Klassikko – Oras Vega

Hana, joka alkoi säästää vettä vuonna 1976. Sinä vuonna loimme 
ensimmäisen vettä ja energiaa säästävän vipuhanamme, jonka 
suora jälkeläinen on Oras Vega. Oras Vegan kehitystyössä käy
timme hyväksi vuosikymmenten aikana karttunutta osaamista ja 
toimiviksi osoittautuneita ratkaisuja. Oras Vegassa on ekonappi, 
joka tekee hanan käytöstä turvallista ja auttaa säästämään vettä ja 
energiaa. Jos tarvitset enemmän vettä, painat vain ekonapin alas 
ja nostat samalla vipua – näin ohitat normivirtaaman. 

Sarjan hanat: keittiö | pesuallas | suihku | kodinhoitohuone
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Valitse oikein – Oras Safira

Perushanakin voi olla tinkimätön. Uusi Oras Safira tarjoaa erittäin 
laajan valikoiman kestävää ja monikäyttöistä laatua keittiöön ja 
kylpyhuoneeseen. Keittiöhanoissa on uutena ominaisuutena 
keraaminen astianpesukoneventtiili, joka on kevyt avata ja sulkea.

Sarjan hanat: keittiö | pesuallas | suihku | kodinhoitohuone

Uudessa Oras Safira -sarjassa 
on mukana keittiöhana, jossa 
käyttövipu on sivussa.
Oras Safira (1029F)
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Get  
Individual.

PART I I

Pesuallashanan valinnalla on suuri merkitys 

käyttäjämukavuuden lisäksi kylpyhuoneesi tunnelmalle.

Oras kehittää pesuallashanoja erilaisiin käyttäjätarpeisiin 

ja tarjoaa miellyttävän tavan kokea vesi, ekologisesti. 

Valitsemalla kosketusvapaan hanan voit leikata merkittävästi 

sekä veden että energian kulutusta.

KEITTIÖ |  KYLPYHUONE  |  SUIHKUT
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Live  
More.
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Puhdasta käyttö-
mukavuutta

Hyvin suunnitellussa wc:ssä hanat 
ja saniteettikalusteet muodostavat 
harmonisen kokonaisuuden, jossa 
toimiminen on helppoa ja kätevää. 
ALLASHANAT OVAT kovassa käytössä, ja niiden tulisi kestää 
tuhansia avaamisia ja sulkemisia vuodessa vuosikymmenien ajan. 

Kotien hygienia koostuu pintojen, ilman ja veden hygieeni
syydestä. Edellä mainituista kahdessa hanavalinta on tärkeässä 
roolissa. Kosketusvapaat hanat ovat hygieenisyytensä ja auto
maattisen lämmönsäädön ansiosta turvallisia kaikenikäisille 
käyttäjille.

KEITTIÖ |  KYLPYHUONE  |  SUIHKUT
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Kosketusvapaa hana on myös ekologinen  
vaihtoehto. Vettä valuu vain silloin, kun sitä tarvitaan. 
Hana ei jää vahingossa päälle, ja siitä tulee aina 
oikean lämpöistä vettä. 

Kaikista Orashanasarjoista löytyy myös Bidetta 
käsisuihkulla varustettu malli. Se on korvaamaton 
esimerkiksi intiimihygienian hoidossa. Jos allas sijait
see kauempana wcistuimesta, täydellinen ratkaisu 
on etäkäytettävä Oras Smart Bidetta, joka ei edelly
tä vesihanan avaamista, vaan toimii langattomasti 
käsisuihkun painikkeesta. Lisää Oras Smart Bidetasta 
seuraavalla sivulla.

Oras Optima kosketusvapaa 
pesuallashana (1714F) hurmaa 
helppokäyttöisyydellään ja 
pyöreillä muodoillaan.

Smart Bidetta toimii 
langattomasti hanaan 
koskematta.
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KEITTIÖ |  KYLPYHUONE  |  SUIHKUT
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Monikäyttöisyys ja 
kestävyys samassa 

paketissa.

Uuden sukupolven älykäs Oras Smart Bidetta on täydellinen 
tuote henkilökohtaisen hygienian hoitamiseen. Etäkäytettävä 
Bidetta ei kaipaa enää pesuallashanan avaamista – se toimii 
käsisuihkun painikkeesta. Käsisuihku voidaan asentaa etäälle 
itse pesuallashanasta. Intiimihygienian lisäksi sitä voi käyttää 
esimerkiksi huuhteluun tai astian täyttöön. Oras Optima (2713F)
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KYLPYHUONE

Ylellinen – IL BAGNO ALESSI One by Oras

Upeasti muotoiltuun IL BAGNO ALESSI One by Oras mallistoon 
kuuluu myös kosketusvapaita pesuallashanoja, joiden avulla 
ylellisimmistäkin kylpyhuoneista saadaan vettä ja energiaa 
säästäviä. 

Oras Bidetta käsisuihkulla varustettu hana on hyvä valinta 
intiimihygieniaan. Helppo veden lämpötilan säätö viimeistelee 
käyttäjä ystävällisyyden. Design: Stefano Giovannoni.

Sarjan hanat: pesuallas | suihku

Kosketusvapaa

Älykkäät muotovaliot
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Kaunis ja älykäs – ALESSI Sense by Oras

ALESSI Sense by Oras on elektroninen hana, jossa yhdistyvät 
muotoilu ja estetiikka yhdessä käytettävyyden ja kestävän 
teknologian kanssa.

ALESSI Sense pesuallashana avataan kevyellä painalluksella, 
minkä jälkeen vesi virtaa kuuden sekunnin ajan. Pidemmällä pai
nalluksella hanan päällä olevat ledvalot syttyvät ja vesi virtaa mi
nuutin ajan, ellei hanaa suljeta uudella painalluksella sitä ennen. 

Hanan lämpötilansäädin toimii myös virtaaman säätimenä. 
Pesuallashana on saatavana myös Smart Bidetalla varustettuna. 
Smart Bidetan toimintaperiaatteen ansiosta käsisuihku voidaan 
asentaa etäämmälle itse hanasta, mikä on monessa wctilassa 
käytännöllinen ratkaisu. Design: Rodrigo Torres.

Sarjan hanat: keittiö | pesuallas 
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KYLPYHUONE

Form & Function – Oras Signa

Oras Signaa ei ole suunniteltu ainoastaan esteetikoille, vaan joka
päiväisen käytön helppoutta arvostaville ihmisille. Hybridimallia voi 
käyttää sekä perinteisenä vipuhanana että kosketusvapaasti. 

Kosketusvapaa hana avatataan viemällä käsi sen viereen. Hana 
sulkeutuu automaattisesti kuuden sekunnin kuluttua. Juoksuputki 
kääntyy 150 asetta ja mahdollistaa näin koko pesualtaan käytön. 
Tärkeä ominaisuus esimerkiksi vauvan pesussa!

Sekä hybridimallin että perinteisen vipuhanan saa joko kiinteällä 
tai ulosvedettävällä juoksuputkella varustettuna. 

Sarjan hanat: keittiö | pesuallas | suihku 

Oras Signa 
(2713F/2703F)
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Perinteisenä vipuhanana sekä 
hybridimallina saatava Oras 
Signa auttaa säästämään vettä 
ja energiaa.

Jotakin uutta 
joka päivä.
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KYLPYHUONE

Kaiken kattava – Oras Optima

Oras Optima on Oraksen laajin hanasarja pesualtaalle. Se kattaa 
kaikki kodin vesipisteet sekä mallit vipuhanoista älyhanoihin. 
Minimalistisen muotoilunsa ansiosta tämä hana sopii hyvin 
pieneenkin tilaan. Hana on erittäin helppokäyttöinen, turvallinen 
ja vettä säästävä ja soveltuu hyvin niin lasten kuin ikääntyneiden
kin jokapäiväiseen käyttöön.
 Etäkäytettävän Smart Bidetta käsisuihkun avulla henkilökoh
taisesta hygieniasta huolehtiminen on helpompaa kuin koskaan 
ennen. Smart Bidetta avautuu painamalla käsisuihkun liipaisimes
ta, itse hanaan koskematta. Tämän vuoksi käsisuihku voidaan 
sijoittaa kauemmas pesualtaasta.
 Vipuhanat saa myös ekonapilla ja älykkäällä painonapilla  
varustettuna. Design: Kirsi Svärd.

Sarjan hanat: keittiö | pesuallas | suihku | kodinhoitohuone

Tyyli ja tekniikka 
balanssissa

Kosketusvapaa



31Ets i  lähin jä l leenmyyjäs i  www.oras.com 31

KYLPYHUONE

Kosketusvapaiden klassikko  
– Oras Electra

Yli 30 vuoden kokemus elektronisista hanoista 
näkyy erityisesti Oras Electrassa – laajimmin käy
tetyssä ja monipuolisimmassa kosketusvapaiden 
hanojen tuoteperheessämme. 

Kosketusvapaiden hanojen ansiosta vedenku
lutus voidaan jopa puolittaa, ja samalla käyttäjä
ystävällisyys ja hygieenisyys nousevat aivan 
uudelle tasolle. Yksinkertaistettu ja helposti  
lähestyttävä muotoilu kätkee sisäänsä edistyk
sellisen teknologian, joka viestii välittömästi 
Oras Electran helppokäyttöisyydestä ja helposta 
puhdistettavuudesta. 

Laaja tuotevalikoima kattaa lähes kaikki kodin 
ja julkisten tilojen tarpeet.

Sarjan hanat: pesuallas | suihku 

Puhdasta muotoilua  
– Oras Cubista

Oras Cubista on poikkeuksellisen laaja hanasarja, 
jossa käyttäjäystävällisyys on syntynyt kubistisen 
taiteen innoittamana. 

Kosketusvapaassa pesuallashanassa Oras  
Cubistan muotoilu on parhaimmillaan, ja saat 
joka tilanteessa juuri oikean määrän oikean läm
pöistä vettä. Samalla säästät energiaa. Eikä taide
teokseen jää harmittavia sormenjälkiä. Saatavana 
myös vipuhanana. Design: Kirsi Svärd.

Sarjan hanat: keittiö | pesuallas | suihku | kodinhoitohuone

Kosketusvapaat hanat  
vähentävät veden kulutusta  

jopa 50 prosenttia.
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KYLPYHUONE
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Jämäkkä ja turvallinen 
– Oras Vega

Vettä ja energiaa säästävä klassikko kylpyhuo
neeseen. Oras Vega sopii selkeän muotoilunsa 
ansiosta monenlaisiin kylpyhuoneisiin. Tukevassa 
kaksikomponenttivivussa on ekonappi, joka tekee 
veden ja energian säästämisestä erittäin helppoa.  
Ekonappi toimii lisäksi lämpötilanrajoittimena 
tehden hanasta turvallisen myös perheen pie
nimmille. 

Sarjan hanat: keittiö | pesuallas | suihku | kodinhoitohuone

Uutta muotoilua
– Oras Safira

Tinkimätön perushana myös kylpyhuoneeseen. 
Uudistettu Oras Safira tarjoaa erittäin laajan 
valikoiman kestävää ja monikäyttöistä laatua. 
Täydennä toimivuutta vielä Oras Bidetta käsi
suihkulla. Oras Safirasssa on sisäänrakennettu 
vesimäärän ja veden lämpötilan rajoitusmahdol
lisuus.

Sarjan hanat: keittiö | pesuallas | suihku | kodinhoitohuone

Luotettavat klassikot

Valitse oikein. Säästä aikaa.  
Elä enemmän.
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Get  
Relaxed. 

PART I I I

Perfect your memoment. Suihkuhetkesi on vain sinun,  

käytitpä sen sitten laulamiseen sydämen pohjasta tai elämän 

pienten ja suurten kysymysten pohtimiseen. Nauti vedestä  

ja rentoudu. Hyvällä suunnittelulla ja vesikalusteiden 

valinnalla veden energian voi valjastaa  

käyttäjän energiaksi!

KEITTIÖ |  KYLPYHUONE |  SUIHKUT
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Live  
More.
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Täydellinen 
suihkuhetki

Kylpyhuoneessa 
tunnelman täytyy 
olla kohdallaan: siellä 
aloitamme aamumme 
ja huuhdomme päivän 
pölyt pois. 
TYYLIKÄS, TOIMIVA JA TURVALLINEN 
kylpy huone helpottaa arkea ja lisää hyvinvoin
tia. Kylpyhuoneen vesikalusteiden käyttäjämu
kavuuteen ja tyylikkyyteen on tarjolla lukuisia 
laadukkaita ja aikaa kestäviä vaihtoehtoja.

KEITTIÖ |  KYLPYHUONE |  SUIHKUT
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Oras Optima -sadesuihku tekee 
suihkuhetkestäsi täydellisen.
Oras Optima (7192)

Vesikalusteiden ominaisuudet ja kunto 
vaikuttavat olennaisesti myös vedenkulutuk
seen. Suihkuhanoissa ensisijaisen tärkeää 
on helppokäyttöisyys. Elämää helpottaa 
huomattavasti, kun hana on yksinkertainen 
käyttää ja veden lämpötila aina turvallinen. 
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KEITTIÖ |  KYLPYHUONE |  SUIHKUT
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MIKÄ ON TURVANUPPI?
Lämpötilan turvanuppi 
varmistaa sen, ettei hanas
ta tule vahingossa liian 
kuumaa vettä. Rajoitus on 
asetettavissa haluttuun 
kohtaan tulovesien lämpö
tilan mukaan. Turvanupin 
ansiosta hana on turvallinen 
myös lasten käytössä.

Viiden minuutin 
pituisessa suihkussa 

kuluu vettä noin  

60 
 litraa. 
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SUIHKUT

Kokonaisvaltaista tyyliä  
– IL BAGNO ALESSI One by Oras

Kauniisti muotoiltu kylpyhuonejärjestelmä, joka sisältää 
laajan hanavalikoiman lisäksi tarvikkeita, kylpyammeita 
ja pesualtaita. Mallisto on suunniteltu yhdessä Laufenin 
kanssa. Design: Stefano Giovannoni.

Sarjan hanat:  pesuallas | suihku 

Kauniit muodot ja 
kestävät materiaalit
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Hillitty tyylitaituri  
– Oras Signa

Vedenkäyttö on nyt älykkäämpää kuin koskaan aiemmin. 
Tämä hana on osoitus siitä, että kaunis muotoilu, älykkyys 
ja ympäristötietoisuus eivät ole ristiriidassa. Puhdaslinjaiset 
muodot, korkeakiiltoinen, lasimainen pintamateriaali sekä 
innovatiivinen tekninen suunnittelu yhdistyvät hanassa 
hillittyyn ulkoasuun. Hanan EcoLedpainike näyttää 
vihreällä valolla veden ja energiansäästön kannalta 
ihanteellisen suihkuajan – näin vettä ja energiaa säästyy. 

Oras Signassa on myös kätevä, hanaan integroitu säily
tystila suihkutarvikkeille. Irtopohjan ansiosta se on helppo 
puhdistaa. Värivaihtoehtoina valkoinen ja grafiitinharmaa.

Sarjan hana: suihku 

Oras Signan nerokas EcoLed-painike ohjaa käyttäjää 
ekologiaan, sillä se näyttää vihreän valon avulla 
vedenkäytön kannalta ihanteellisen suihkuajan. 
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SUIHKUT

Luotettua suorituskykyä 
– Oras Optima

Oras Optima termostaattinen suihkuhana on 
hyvä vaihtoehto kylpyhuoneeseen. Hanan muo
toilu miellyttää silmää ja pyöristetty muoto estää 
pisaroiden ja kuivumistahrojen muodostumista 
sen pintaan. Tarkka termostaatti varmistaa, ettei 
suihku muutu vahingossa liian kuumaksi. Voit 
ohittaa tarvittaessa lämpötilarajoittimen paina
malla kahvan Easy Grip osaa.

EcoFlowvirtaamasäätimen ansiosta hana 
säästää vettä pitäen virtaaman kuitenkin miellyt
tävänä ja nautinnollisena. Design: Kirsi Svärd.

Sarjan hanat: keittiö | pesuallas | suihku | kodinhoitohuone

Täydellinen suihku kerros- ja  
rivitaloon – Oras Oramix

Oras Oramix pressostaattihana huolehtii siitä, 
että veden lämpötila säilyy miellyttävän tasaise
na. Se on suunniteltu rakennuksiin, joissa veden
paine vaihtelee jatkuvasti suurista korkeuseroista 
ja useista vesipisteistä johtuen. Pressostaattihana 
tasaa veden painetta ja lämpötilaa. Sen toiminta 
poikkeaa termostaattihanasta siten, että se 
reagoi viipymättä veden paineenvaihteluihin 
– muuttamatta kuitenkaan veden lämpötilaa.
 Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, 
joka voidaan ohittaa nappia painamalla. 
Oramixista on saatavilla myös apukahvallinen 
malli, jolla voidaan säätää sekä lämpötilaa että 
virtaamaa. Apukahvat voi myös hankkia erikseen. 
 Oras Oramixiin on saatavana myös vaihdin
juoksuputki. Peitelaipat myydään erikseen.  
Design: Harri Koskinen.

Sarjan hana: suihku 

Ihana yksinkertaisuus
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Päältä kaunis, sisältä tehokas   
– Oras Cubista

Oras Cubista termostaattihana tekee suihku
nautinnosta taidetta. Se on paitsi kaunis muotoi
lultaan, myös helppokäyttöinen ja se pitää tehok
kaasti yllä halutun veden lämpötilan. Pelkistetty ja 
eleetön Oras Cubista on täydellinen pari esimer
kiksi Oras Hydra sade ja käsisuihkulle.

Sarjan hanat: keittiö | pesuallas | suihku | kodinhoitohuone

Tarkka ja ekologinen  
– Oras Eterna

Oras Eternan ainutlaatuinen toiminnallisuus 
näkyy sekä sen muotoilussa että jokaisessa 
teknisessä yksityiskohdassa. Oras Eternan 
älykkäät toiminnot ja ympäristöystävälliset 
materiaalivalinnat tekevät siitä poikkeuksellisen 
käyttäjäystävällisen hanan. EcoLedpainike kertoo 
ihanteellisen suihkun keston auttaen säästämään 
vettä ja energiaa. Punainen valo varoittaa liian 
pitkästä suihkussa käytetystä ajasta. Erittäin tarkka 
termostaatti pitää veden lämpötilan vakaana ja 
voit täyttää kylpyammeen automaattitoiminnon 
avulla. Design: Kirsi Svärd.

Sarjan hana: suihku 
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SUIHKUT

Pehmeän suihkun asiantuntija 
– Oras Hydra

Oras Hydra on suihku, josta vesi valuu helminä 
kuin hellä sade, pehmeästi ja  rentouttavasti 
– vettä kuitenkaan tuhlaamatta. Oras Hydra käsi
suihkussa on kaksi toimintoa: pehmeän  suihkun 
lisäksi hierova, voimakas suihku. Valitsin on 
kahvassa, joten sen käyttö on helppoa yhdellä 
kädellä. Kylpylähenkistä nautintoa täydentää 
huippukätevä saippuateline. Design: Kirsi Svärd.

Runsauden säätäjä  
– Oras Optima

Uudessa Oras Optima suihkusetissä valinta on 
sinun: voit nauttia joko suihkutankoon asetetusta 
suihkusta tai pitää käsisuihkua kädessäsi ja antaa 
veden virrata. Käsisuihkusta voit valita portaat
tomasti joko rentouttavan runsaan suihkun, 
normaalin virkistävän tai pehmeän ekologisen 
suihkun. Suihkusetistä on myös yksitoiminen 
uutuusmalli. Design: Kirsi Svärd.

Ekologisesti täydellinen suihkuhetki.
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Ekoteko kylpyhuoneessa 
– Oras Natura

50 prosenttia vähemmän vettä, 100prosenttinen 
nautinto! Oras Natura suihkusetissä on ainut
laatuinen vettä ja energiaa säästävä toiminto. 
Painamalla käsisuihkun päässä olevaa ekonap
pia nautit täyteläisestä suihkusta, joka kuluttaa 
50 prosenttia vähemmän vettä kuin perintei
set suihkut. Vihreä rengas näyttää sinulle, että 
toiminto on päällä. Kaiken lisäksi Oras Natura on 
yhteensopiva kaikkien Orassuihkutermostaattien 
kanssa. Design: Kirsi Svärd. 

Tyylikäs kotihieroja  
– Oras Sensiva

Helppokäyttöisessä Oras Sensivassa on 
kaksi toimintoa: normaali suihku ja hierova 
suihku. Tuote sopii erinomaisesti myös lasten 
käyttöön, sillä siinä on suihkutanko, jonka 
hissimäinen korkeuden säätö onnistuu perheen 
pienimmiltäkin. Design: Jorma Vennola.
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SUIHKUT

Raikasta muotoilua 
– Oras Nova

Termostattisen Novasuihkuhanan nykyaikainen 
muotoilu sopii kaikkiin kylpyhuoneisiin ja kaikille 
suihkuseteille – sekä kaikille käyttäjille! Hanassa 
on ergonomiset, otteen lipeämisen estävät kah
vat, lämpötilanrajoitin sekä lämpöeristetty pinta. 
Lisäksi Novan EcoFlowsäädin auttaa säästämään 
vettä – ja tekee samalla suihkuhetkestäsi entistä 
nautittavamman.

Säädettävä käsisuihku  
– Oras Apollo

Uusi Oras Apollo maksimoi vähäisenkin vesi
määrän runsaaksi suihkuksi. Käsisuihkun ergo
nominen muoto ja helposti säädettävä liuku ovat 
ominaisuuksia, jotka lisäävät suihkun käyttäjäystä
vällisyyttä. Suuremmassa käsisuihkussa on kolme 
säätövaihtoehtoa miellyttävämmän suihkuhetken 
takaamiseksi. 

Settiin kuuluu tyylikäs suihkutanko, jonka
avulla voi säätää sekä suihkun korkeuden että 
suunnan. Kokonaisuutta täydentää erillinen 
saippuateline, joka on kätevä säilytystaso sham
poopulloille. Läpi näkyvä teline on helppo irrottaa 
ja huuhdella. Oras Apollosta on saatavana myös 
vettä säästävä ekomalli.

Uusiksi ajateltu
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Tuttu, luotettava  
laatu uusissa

muodoissa.
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KODINHOITOHUONE

Kulissien
takana

Kodinhoitohuone on yksi 
kodin tärkeimmistä yksityisistä 
tiloista. Vaikka sitä harvoin 
esitellään vieraille, sen 
viihtyvyys ja toimivuus ovat 
keskeisiä kodin asukkaille.
KODINHOITOHUONEEN KÄYTTÖTARPEET kannattaa 
miettiä tarkkaan jo rakennusvaiheessa, jotta vesipisteet 
tulevat varmasti oikeisiin paikkoihin ja arjen huoltaminen 
sujuu helposti. Paljon on kiinni perheen elämäntavoista 
ja harrastuksista sekä siitä onko kodinhoitohuone 
keittiön jatke, vaatehuoltotila vai molempia. 

Kodinhoitohuoneeseen kannattaa valita korkea 
hana, jonka alla mahtuu hyvin toimimaan. Mahdollinen 
kuraallas omalla, harjalla varustetulla hanalla kannat
taa sijoittaa laatoitettuun syvennykseen hieman sivuun 
sisäänkäynnistä, jolloin rapa saa roiskua.

Ajattoman Oras 
Safiran ulkomuoto 
päivitettiin entistä 
virtaviivaisemmaksi. 
(1077)
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Oras Vega on kestävä ja käyttövarma 
työn sankari. Vegan ekonapin avulla veden 
säästäminen käy kuin itsestään (1825). 

Älykkään elektronisen pesukone-
venttiilin saa lisättyä minkä tahansa 
keittiö- tai pesuallashanan yhteyteen. 
Älykäs pesu kone venttiili (272100)

MITEN ELEKTRONINEN 
PESUKONEVENTTIILI TOIMII?
Elektroninen pesukoneventtiili avataan 
painikkeen kevyellä painalluksella, jolloin 
vihreä valo alkaa vilkahdella venttiilin avau
tumisen merkiksi. Elektroninen pesukone
venttiili sulkeutuu automaattisesti esisääde
tyn ajan kuluttua. Sen voi sulkea myös  
painikkeesta, jolloin merkkivalo sammuu. 
Pesukoneventtiilin voi avata 12 tunniksi 
painamalla painiketta pitkään (noin 5 s.).
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La Cucina Alessi by Oras

Oras Signa

ORAS-NRO 8725F,  
LVI-koodi 6219108

Alessi Sense by Oras, keittiö-
hana, jossa on pesukoneventtiili. 
230/12 V. 

ORAS-NRO 8535,  
LVI-koodi 6219240

La Cucina Alessi by Oras, keittiö-
hana, jossa on pesukoneventtiili. 

ORAS-NRO 8530,  
LVI-koodi 6219230

La Cucina Alessi by Oras, 
keittiöhana.

Oras Aventa

Oras Cubista

ORAS-NRO 2839F,  
LVI-koodi 6216410

Oras Cubista, keittiöhana, 
jossa on elektroninen 
pesukoneventtiili, 6 V.

ORAS-NRO 2839F-Y,  
LVI-koodi 6219078

Oras Cubista, keittiöhana, jossa 
on elektroninen pesukoneventtiili, 
6 V.

ORAS-NRO 2838F,  
LVI-koodi 6216400

Oras Cubista, keittiöhana.

ORAS-NRO 2720F,  
LVI-koodi 6219073

Oras Optima, älykäs keittiöhana, 
jossa kosketusvapaa toiminto. 
Paristokäyttöinen 3 V.
 

ORAS-NRO 2722F,  
LVI-koodi 6219075

Oras Optima, älykäs keittiöhana, 
jossa kosketusvapaa toiminto ja 
lämpötilanäyttö. Sähköliitäntä 
pistotulppamuuntajalla 230/5 V.

ORAS-NRO 2727F,  
LVI-koodi 6219076

Oras Optima, älykäs keittiöhana, 
jossa kosketusvapaa toiminto, 
lämpötilanäyttö ja astianpesu-
koneventtiili. Sähköliitäntä 
pistotulppamuuntajalla 230/5 V.

ORAS-NRO 2725F,  
LVI-koodi 6219074

Oras Optima, älykäs keittiöhana, 
jossa kosketusvapaa toiminto 
ja astianpesukoneventtiili. 
Paristokäyttöinen 3 V.

Alessi Sense by Oras

ORAS NRO 8720F,  
LVI-koodi 6219107

Alessi Sense by Oras, 
keittiö hana. 230/12 V. 

Oras Optima

ORAS KEIT TIÖHANAT

ORAS-NRO 2220F,  
LVI-koodi 6219110

Oras Signa, keittiöhana, jossa on 
ulosvedettävä juoksuputki.

ORAS NR. 2222F,  
LVI-koodi 6219128 
Oras Signa, keittiöhana, joka 
toimii sekä kosketusvapaasti 
että viputoimisena. Hanassa on 
ulosvedettävä juoksuputki.

ORAS-NRO 5932,  
LVI-koodi 6212520

Oras Aventa, keittiöhana, jossa 
on ulosvedettävä juoksuputki ja 
pesukoneventtiili.

ORAS-NRO 5930,  
LVI-koodi 6212510 

Oras Aventa, keittiöhana, jossa 
on ulosvedettävä juoksuputki.

ORAS-NRO 2225F,  
LVI-koodi 6219111

Oras Signa keittiöhana, jossa 
on ulosvedettävä juoksuputki ja 
älykäs pesukoneventtiili.

ORAS NR. 2227F,  
LVI-koodi 6219112
Oras Signa, keittiöhana, joka 
toimii sekä kosketusvapaasti 
että viputoimisena. Hanassa on 
ulosvedettävä juoksuputki ja 
älykäs pesukoneventtiili.
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ORAS-NRO 1023F,  
LVI-koodi 6219114 

Oras Safira, keittiön mökkihana 
ja vedenlämmitin.

Oras Safira

ORAS-NRO 1035,  
LVI-koodi 6219119 

Oras Safira, keittiöhana, jossa on 
pesukoneventtiili. 

Ilman pesukoneventtiiliä:

ORAS-NRO 1030,  
LVI-koodi 6219118

ORAS-NRO 1039,  
LVI-koodi 6219122 

Oras Safira, keittiöhana, jossa on 
pesukoneventtiili.

Ilman pesukoneventtiiliä:

ORAS-NRO 1038, 
LVI-koodi 6219121

ORAS NR. 1029F,  
LVI-koodi 6219117 

Oras Safira, keittiöhana, jossa on 
pesukoneventtiili.

ORAS-NRO 1027,  
LVI-koodi 6219115 

Oras Safira, keittiöhana, jossa on 
pesukoneventtiili ja pikapesin. 

Oras Optima

ORAS-NRO 2733FG,  
LVI-koodi 6219101

Oras Optima, keittiöhana, jossa  
Easy Grip -vipu. Vivussa on 
veden virtaamaa rajoittava 
ekonappi.

ORAS-NRO 2734FG,  
LVI-koodi 6219102

Oras Optima, keittiöhana, 
jossa Easy Grip -vipu ja älykäs 
astianpesukoneventtiili. Vivussa 
on veden virtaamaa rajoittava 
ekonappi. Paristokäyttöinen 6 V. 

ORAS-NRO 1832F,  
LVI-koodi 6215210

Oras Vega, keittiöhana, jossa 
on ulosvedettävä juoksuputki/
huuhdin ja ekonappi.

ORAS-NRO 1838F,  
LVI-koodi 6215011

Oras Vega, keittiöhana, jossa on 
ekonappi.

ORAS-NRO 1839F,  
LVI-koodi 6215012

Oras Vega, keittiöhana, jossa on 
pesukoneventtiili ja ekonappi.

ORAS-NRO 1825,  
LVI-koodi 6215110

Oras Vega, keittiöhana, jossa on 
pesukoneventtiili ja ekonappi. 

Ilman pesukoneventtiiliä: 

ORAS-NRO 1820, 
LVI-koodi 6215010

Oras Vega

ORAS KEIT TIÖHANAT
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Alessi Sense by Oras

ORAS-NRO 8710F,  
LVI-koodi 6110150

Alessi Sense by Oras, 
pesuallashana, jossa on 
helppokäyttöinen pohjaventtiili, 
paristokäyttöinen 3 V.

ORAS-NRO 8712F,  
LVI-koodi 6110151

Alessi Sense by Oras, pesuallas-
hana, jossa on helppokäyttöinen 
pohjaventtiili ja etäkäytettävä 
Smart Bidetta -käsisuihku, 
paristokäyttöinen 3 V. 

ORAS-NRO 8514F,  
LVI-koodi 6110060

Il Bagno Alessi One by Oras,
kosketusvapaa pesuallashana, 
jossa on helppokäyttöinen 
pohjaventtiili, paristokäyttöinen 
6 V.

ORAS-NRO 8516F,  
LVI-koodi 6110061

Il Bagno Alessi One by Oras,
kosketusvapaa pesuallashana, 
jossa on helppokäyttöinen 
pohjaventtiili ja Bidetta-käsi-
suihku, paristokäyttöinen 6 V.

ORAS-NRO 8500,  
LVI-koodi 6118510

Il Bagno Alessi One by Oras, 
pesuallashana, jossa on 
vipupohjaventtiili.

ORAS-NRO 8502,  
LVI-koodi 6118530

Il Bagno Alessi One by Oras, 
pesuallashana, jossa on 
vipupohjaventtiili ja Bidetta-
käsisuihku.

ORAS-NRO 8527,  
LVI-koodi 6218540

Alessi by Oras, kosketusvapaa pesuallashana, 
paristokäyttöinen 6 V.

La Cucina Alessi by Oras, pesuallashana 
keittiöön, paristokäyttöinen 6 V:

ORAS-NRO 8528,  
LVI-koodi 6219220

Il Bagno Alessi by Oras

ORAS-NRO 6151F,   
LVI-koodi 6110207

Oras Electra, kosketusvapaa
pesuallashana, paristokäyttöinen 
6 V.

ORAS-NRO 6155F,  
LVI-koodi 6110209

Oras Electra, kosketusvapaa
pesuallashana, paristokäyttöinen 
6 V.

ORAS-NRO 6330F,  
LVI-koodi 6110063

Oras Electra, kosketusvapaa
pesuallashana, 
paristokäyttöinen. 6 V.

ORAS-NRO 6333F,  
LVI-koodi 6110066

Oras Electra, kosketusvapaa
pesuallashana ja Bidetta-käsi-
suihku, paristokäyttöinen 6 V.

Oras Signa

ORAS-NRO 2204F,  
LVI-koodi 66110160

Oras Signa Pesuallashana,
jossa on kääntyvä juoksuputki,
poresuutin ja helppokäyttöinen
pohjaventtiili. 

ORAS-NRO 2203F,  
LVI-koodi 6110159

Oras Signa Pesuallashana,
jossa on kääntyvä, ulosvedettävä
juoksuputki, poresuutin ja 
helppokäyttöinen pohjaventtiili. 

ORAS-NRO 2208F,  
LVI-koodi 6110163

Oras Signa Pesuallashana, jossa
on kääntyvä juoksuputki, poresuutin ja
helppokäyttöinen pohjaventtiili, Bidetta-
käsisuihku, ripustin ja suihkuletku. 

Oras Electra

ORAS PESUALL ASHANAT
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ORAS-NRO 1714F,  
LVI-koodi 6110072

Oras Optima, kosketusvapaa
pesuallashana, jossa on
lämmönsäätökahva.
Paristokäyttöinen 6 V.

ORAS-NRO 2710F, 
LVI-koodi 6110077

Oras Optima, pesualtaan
vipuhana.

ORAS-NRO 2700F, 
LVI-koodi 6110078
Oras Optima, pesualtaan
vipuhana pohjaventtiilein.

ORAS-NRO 2712F,  
LVI-koodi 6110079

Oras Optima, pesualtaan 
vipuhana, jossa on Bidetta 
-käsisuihku.

ORAS-NRO 2702F,  
LVI-koodi 6110080
Oras Optima, pesualtaan 
vipuhana, jossa Bidetta-
käsisuihku ja pohjaventtiili.

ORAS-NRO 2711F,  
LVI-koodi 6110083

Pesualtaan vipuhana,  
jossa on älykäs painonappi. 
Paristokäyttöinen 3 V.

ORAS NRO. 2701F,  
LVI-koodi 6110084
Pesualtaan vipuhana, jossa on
älykäs painonappi ja pohjaventtiili. 
Paristokäyttöinen 3 V.

ORAS-NRO 2213F,  
LVI-koodi 6110164

Oras Signa Pesuallashana, joka 
toimii sekä kosketusvapaasti
että viputoimisena. Hanassa on
termostaattinen ohjausyksikkö,
kääntyvä ulosvedettävä juoksu-
putki, poresuutin ja helppo-
käyttöinen pohjaventtiili.
Paristokäyttöinen 3 V. 

ORAS-NRO 2216F,  
LVI-koodi 6110165

Oras Signa Pesuallashana, joka 
toimii sekä kosketusvapaasti 
että viputoimisena. Hanassa on 
termostaattinen ohjausyksikkö, 
kääntyvä juoksuputki, poresuutin 
ja helppokäyttöinen pohjaventtiili 
sekä etäkäytettävä Smart Bidetta 
-käsisuihku, ripustin ja suihkuletku.
Paristokäyttöinen 3 V. 

ORAS-NRO 2207C,  
LVI-koodi 6110161

Oras Signa Pintaosa
kosketusvapaalle, seinään
upotettavalle termostaattiselle
pesuallashanalle. Hanassa
lämmönsäätökahva.
Sähköliitäntä 230/12 V.
Piiloasennusosa nro 2207A
myydään erikseen. *

ORAS-NRO 2207A,  
LVI-koodi 6110162

2207A Piiloasennusosa
kosketusvapaalle, seinään
upotettavalle termostaattiselle
pesuallashanalle. Sähköliitäntä
230/12 V. Pinta-osa nro 2207C
myydään erikseen.*

* 
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Oras Signa

Oras Cubista

ORAS-NRO 2814F,  
LVI-koodi 6110054

Oras Cubista, kosketusvapaa
pesuallashana, paristokäyttöinen 
6 V. 

ORAS-NRO 2816F,  
LVI-koodi 6110055

Oras Cubista, kosketusvapaa
pesuallashana ja Bidetta- 
käsisuihku, paristokäyttöinen 6 V.

ORAS-NRO 2801,  
LVI-koodi 6118700

Oras Cubista, korkea pesuallas-
hana, jossa on pohjaventtiili.

ORAS-NRO 2802,  
LVI-koodi 6118710

Oras Cubista, korkea pesuallas-
hana, jossa on pohjaventtiili ja 
Bidetta-käsisuihku.  

ORAS-NRO 2810,  
LVI-koodi 6118760

Oras Cubista, pesuallashana.

ORAS-NRO 2804,  
LVI-koodi 6118720: 
Sama, sisältää pohjaventtiilin.

ORAS-NRO 2812,   
LVI-koodi 6118770

Oras Cubista, pesuallashana,  
jossa on Bidetta-käsisuihku.

ORAS-NRO 2808,  
LVI-koodi 6118750: 
Sama, sisältää pohjaventtiilin.

ORAS-NRO 2805,  
LVI-koodi 6118730

Oras Cubista, pesuallashana,  
jossa on pohjaventtiili.

ORAS-NRO 2806,  
LVI-koodi 6118740: 
Sama, sisältää Bidetta-käsisuihkun.

Oras Optima

ORAS PESUALL ASHANAT
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ORAS-NRO 1010,  
LVI-koodi 6110210 

Oras Safira, pesuallashana, jossa 
on vipupohjaventtiili. 

Vipupohjaventtiilillä: 

ORAS-NRO 1004,  
LVI-koodi 6110194

ORAS-NRO 1003F,  
LVI-koodi 6110193 

Oras Safira, pesualtaan 
mökkihana ja vedenlämmitin.

ORAS-NRO 1012,  
LVI-koodi 6110044

Oras Safira, pesuallashana, jossa 
on vipupohjaventtiili ja Bidetta-
käsisuihku. 

Vipupohjaventtiilillä: 

ORAS-NRO 1008,  
LVI-koodi 6110196

ORAS-NRO 1077,  
LVI-koodi 6110196

Oras Safira, aputilahana. Hanassa 
on kääntyvä juoksuputki ja 
valkoinen kuraharja, ripustin ja 
suihkuletku.

Oras Safira

ORAS-NRO 1005F,  
LVI-koodi 6110211

Oras Safira, pesuallashana, jossa 
on vipupohjaventtiili. 

Oras Optima

ORAS-NRO 2713F,  
LVI-koodi 6110081

Pesualtaan vipuhana, jossa älykäs 
etäkäytettävä Smart Bidetta 
-käsisuihku. Paristokäyttöinen 3 V.

ORAS NRO. 2703F,  
LVI-koodi 6110082
Pesualtaan vipuhana, jossa älykäs 
etäkäytettävä Smart Bidetta 
-käsisuihku ja pohjaventtiili. 
Paristokäyttöinen 3 V.

ORAS-NRO 2715F,  
LVI-koodi 6110085

Pesualtaan vipuhana, jossa älykäs 
etäkäytettävä Smart Bidetta 
-käsisuihku ja painonappi. 
Paristokäyttöinen 3 V.

ORAS NRO. 2705F,  
LVI-koodi 6110086 
Pesualtaan vipuhana, jossa älykäs 
etäkäytettävä Bidetta, painonappi 
ja pohjaventtiili. 
Paristokäyttöinen 3 V.

ORAS-NRO 2710FG,  
LVI-koodi 6110146

Pesualtaan vipuhana, jossa 
älykäs painonappi. 

ORAS NRO. 2700FG,  
LVI-koodi 6110145
Pesualtaan vipuhana, jossa
älykäs painonappi ja 
pohjaventtiili.

ORAS-NRO 2713FG,  
LVI-koodi 6110149

Pesualtaan vipuhana, jossa 
älykäs etäkäytettävä Smart 
Bidetta -käsisuihku. Vivussa on 
veden virtaamaa ja lämpötilaa 
rajoittava ekonappi. 
Paristokäyttöinen 3 V.

Lisää malleja löydät osoitteesta www.oras.com esim. 2703FT, 2701FT 
ja 2705FT, 230/5 V. 

Oras Vega

ORAS-NRO 1802, 
LVI-koodi 6115330

Oras Vega, pesuallashana, jossa 
on vipupohjaventtiili, Bidetta-
käsisuihku ja ekonappi. 

Ilman käsisuihkua:

ORAS-NRO 1800,  
LVI-koodi 6115120

ORAS-NRO 1806, 
LVI-koodi 6115320

Oras Vega, pesuallashana, jossa 
on vipupohjaventtiili, Bidetta-
käsisuihku ja ekonappi. 

Ilman vipupohjaventtiiliä: 

ORAS-NRO 1812,  
LVI-koodi 6115210

Hanassa 2 m suihkuletku:

ORAS-NRO 1815,  
LVI-koodi 6115430

ORAS-NRO 1814, 
LVI-koodi 6115420

Oras Vega, pesuallashana, jossa 
on pesukoneventtiili, Bidetta-
käsisuihku ja ekonappi.

Ilman käsisuihkua:

ORAS-NRO 1813,  
LVI-koodi 6115410

ORAS PESUALL ASHANAT
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Il Bagno Alessi One by Oras

ORAS-NRO 8545,  
LVI-koodi 6318520

Il Bagno Alessi One by Oras, 
amme- ja suihkuhana.

ORAS-NRO 8560,  
LVI-koodi 6318510

Il Bagno Alessi One by Oras, 
suihkuhana.

ORAS-NRO 8575,  
LVI-koodi 6318540

Il Bagno Alessi One by Oras, 
termostaattinen amme- ja 
suihkuhana.

ORAS-NRO 8570,  
LVI-koodi 6318530

Il Bagno Alessi One by Oras, 
termostaattinen suihkuhana.

ORAS-NRO 8590,  
LVI-koodi 6519710

Il Bagno Alessi One by Oras, 
suihkusetti.

ORAS-NRO 8540,  
LVI-koodi 6318570

Il Bagno Alessi One by Oras, 
ammehana ja käsisuihku.

ORAS-NRO 8577,  
LVI-koodi 6310732

Il Bagno Alessi One by Oras, 
pintaosa suihkuhanalle. 

Amme- ja suihkuhanalle:

ORAS-NRO 8578,  
LVI-koodi 6310733

ORAS-NRO 6370,  
LVI-koodi 6310737

Oras Eterna, termostaattinen 
suihkuhana, G 1/2,  

paristokäyttöinen 3 V. 
 

ORAS-NRO 6375,  
LVI-koodi 6310738

Oras Eterna, termostaattinen 
amme- ja suihkuhana, 
paristokäyttöinen 3 V. 

ORAS-NRO 6388,  
LVI-koodi 6310739

Oras Eterna, termostaattinen 
suihkuhana, paristokäyttöinen 3 V
 ja Oras Natura -suihkusetti.

Oras Eterna

ORAS SUIHKUHANAT

ORAS-NRO 248090,  
LVI-koodi 6318598, 

Il Bagno Alessi One by Oras 

suihkukulma.

ORAS-NRO 238080, 
LVI-koodi 6318597, 

Il Bagno Alessi One by Oras 
yläsuihku.

ORAS-NRO 6389,  
LVI-koodi 6310740

Oras Eterna, termostaattinen 
amme- ja suihkuhana, 
paristokäyttöinen 3 V  ja Oras 
Natura -suihkusetti. 
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Oras Cubista

ORAS-NRO 2870,  
LVI-koodi 6315600

Oras Cubista, termostaattinen 
suihkuhana.

ORAS-NRO 2875,  
LVI-koodi 6315610

Oras Cubista, termostaattinen 
amme- ja suihkuhana. 

ORAS-NRO 2887,  
LVI-koodi 6315616

Oras Cubista, pintaosa  
termostaattiselle suihkuhanalle.

Amme- ja suihkuhanalle:

ORAS-NRO 2888,  
LVI-koodi 6315617

ORAS-NRO 7117,  
LVI-koodi 6318140

Piiloasennusosa 
termostaattiselle suihkuhanalle.

Amme- ja suihkuhanalle:  

Oras-nro 7118,  
LVI-koodi 6318150

ORAS-NRO 2892,  
LVI-koodi 6310736

Oras Cubista, termostaattinen 
sadesuihkuhana. 

ORAS-NRO 2280,  
LVI-koodi  6310797

Oras Signa, pintaosa 
termostaattiselle suihkuhanalle, 
jossa suihkusetti. Sähköliitäntä 
230/12 V. Piiloasennusosa nro 
2209A ja  1 x 204220 myydään 
erikseen.*

ORAS-NRO 2273,  
LVI-koodi 6310795

Oras Signa, pintaosa 
termostaattiselle sadesuihkulle, 
jossa neliön muotoinen 
kattosuihku ja käsisuihkusetti. 
Sähköliitäntä 230/12 V. 
Piiloasennusosa nro 2219A ja 2 x 
204220 myydään erikseen. *

ORAS-NRO 2271,  
LVI-koodi 6310793

Oras Signa, pintaosa 
termostaattiselle sadesuihkulle, 
jossa neliön muotoinen 
kattosuihku ja suihkusetti. 
Sähköliitäntä 230/12 V. 
Piiloasennusosa nro 2219A ja 2 x 
204220 myydään erikseen. *

ORAS-NRO 6391-11,  
LVI-koodi 6310741

Oras Signa, termostaattinen 
sadesuihkuhana, 
paristokäyttöinen 3 V*.

Harmaa:

ORAS-NRO 6391-15,  
LVI-koodi 6310742
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ORAS SUIHKUHANAT
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Oras Optima

ORAS-NRO 7160,  
LVI-koodi 6318040

Oras Optima, termostaattinen 
suihkuhana, jossa Easy Grip 
-kahvat, G 1/2.

ORAS-NRO 7140,  
LVI-koodi 6318030

Oras Optima, termostaattinen 
amme- ja suihkuhana, jossa 
helppokäyttöinen vaihdin ja 
lämpötilarajoitin.

ORAS-NRO 7192,  
LVI-koodi 6310754

Oras Optima, termostaattinen 
sadesuihkuhana. Kokoonpanoon 
kuuluu kiinteä sadesuihku ja 
käsisuihku sekä saippuateline.

ORAS-NRO 7193,  
LVI-koodi 6310775
Oras Optima, termostaattinen 
sadesuihkuhana. 
Kokoonpanoon kuuluu kiinteä 
sadesuihku ja käsisuihku, 
juoksuputki sekä saippuateline.

Oras Oramix Oras Vega

ORAS-NRO 7261, 
LVI-koodi  6310787

Oras Oramix, pressostaattinen 
suihkuhana, joka reagoi 
vedenpaineen vaihteluihin 
nopeasti ja tarkasti sekä pitää 
veden lämpötilan valittuna.

ORAS-NRO 7149,  
LVI-koodi 6318050

Oras Optima, termostaattinen 
amme- ja suihkuhana, jossa 
helppokäyttöinen vaihdin, 
lämpötilarajoitin ja suihkusetti.
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ORAS-NRO 1870,  
LVI-koodi 6315110

Oras Vega, suihkuhana. Hanassa 
on ekonappi.  

ORAS-NRO 1871,  
LVI-koodi 6315310

Oras Vega, amme- ja 
suihkuhana. Hanassa on 
vaihdinjuoksuputki ja ekonappi.

ORAS-NRO 7191,  
LVI-koodi 6310752

Oras Optima, termostaattinen 
sadesuihkuhana, jossa EcoFlow 
-virtaamasäädin, juoksuputki 
ja Easy Grip -kahvat. Kahvassa 
helppokäyttöinen vaihdin ja 
lämmönsäädin.
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ORAS-NRO 7448,  
LVI-koodi 6310807

Termostaattinen suihkuhana 
juoksuputkella. Hanassa on Oras 
Apollo -suihkusetti 520. 

Oras hana- ja suihkuopas58

Oras Hydra Oras Natura

ORAS-NRO 390,  
LVI-koodi 6519721

Oras Hydra -suihkusetti

ORAS-NRO 391,  
LVI-koodi 6519722

Oras Hydra -sadesuihkusetti

 

ORAS-NRO 392,  
LVI-koodi 6519723

Oras Hydra -sadesuihkusetti 

ORAS-NRO 500,  
LVI-koodi 6510052

Oras Natura -suihkusetti

Oras-suihkusetit

Oras Nova

Oras Safira

ORAS-NRO 7461,  
LVI-koodi 6310811

Oras Nova, termostaattinen 
suihkuhana G 3/4.

ORAS-NRO 1072,  
LVI-koodi 6310829

Oras Safira, amme-ja 
suihkuhana. Hanassa on 
vaihdinjuoksuputki. 

 

ORAS-NRO 1073,  
LVI-koodi 6310831

Oras Safira, suihkuhana. 
Hanassa on vaihdin ja kääntyvä 
juoksuputki.  

ORAS-NRO 7462G,  
LVI-koodi 6310812

Oras Nova, termostaattinen 
suihkuhana juoksuputkella. 

ORAS-SUIHKUHANAT, SUIHKUSETIT

ORAS-NRO 1070,  
LVI-koodi 6310828

Oras Safira, suihkuhana. 
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ORAS-NRO 542,  
LVI-koodi 6510170

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

ORAS-NRO 544,  
LVI-koodi 6510172

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

ORAS-NRO 520,  
LVI-koodi 6510076

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

Valkoinen:

ORAS-NRO 520-11,  
LVI-koodi 6510077

ORAS-NRO 530,  
LVI-koodi 6510078

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

Valkoinen:

ORAS-NRO 530-11,  
LVI-koodi  6510079

ORAS-NRO 540,  
LVI-koodi 6510169

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

Oras Optima Oras Sensiva

ORAS-NRO 2790,  
LVI-koodi 6510100

Oras Optima -suihkusetti 
(3-spray).

ORAS-NRO 2792,  
LVI-koodi 6510101

Oras Optima -suihkusetti, 
(3-spray) jossa tukikahva.

ORAS-NRO 2796,  
LVI-koodi 6510180
Oras Optima -suihkusetti, 
(1-spray).

ORAS-NRO 350,  
LVI-koodi 6519550

Oras Sensiva -suihkusetti. 

Oras Apollo

ORAS-SUIHKUHANAT, SUIHKUSETIT



ORAS OY

Isometsäntie 2, PL 40, 26101 Rauma, FINLAND 
Puh.  02 83161 | E-mail: Info.Finland@oras.com 

www.oras.com

Get
Together.

Oras Group on vahva eurooppalainen talotekniikan vesikalustetoimittaja: 
markkinajohtaja Pohjoismaissa ja johtava yritys Manner-Euroopassa.  

Yrityksen tehtävä on tehdä veden käytöstä helppoa sekä ympäristöä säästävää 
ja sen visiona on tulla kehittyneiden vesikalusteiden eurooppalaiseksi 

markkinajohtajaksi. Oras Groupilla on kaksi vahvaa brändiä, Oras ja Hansa. 

Konsernin pääkonttori sijaitsee Raumalla ja tehtaat sijaitsevat Raumalla,  
Saksan Burglengenfeldissä, Tšekin Kralovicessa ja Puolan Olesnossa. Konsernin 
palveluksessa työskentelee noin 1 400 ihmistä kahdessakymmenessä maassa. 

Oras Groupin omistaa perheyhtiö, teollinen omistaja Oras Invest.
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