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Käyttäjäystävällisyys

Jokainen Oras-hana on suunniteltu helpottamaan elämääsi. 
Se on meidän lupauksemme: ensimmäinen ajatus, joka 
tulee mieleen käytettyäsi mitä tahansa tuotettamme. 
Käyttäjäystävällisyys toteutuu jokaisessa liikkeessä ja 
kosketuksessa – ja kosketusvapaudessa. Käyttäjäystävällisyys 
on yhtä kuin Oras.

Näiltä sivuilta löydät teemoja ja symboleita, jotka avaavat sinulle 
Oraksen käyttäjäystävällisyyttä erilaisten ominaisuuksien kautta.

Niitä löytyy jokaisesta tuotteestamme – joitakin erityisesti korostettuina. 
Siitä kertovat symbolit, joiden perusteella löydät juuri ne ominaisuudet, 
toiminnallisuudet ja tuoteperheet, jotka kotiisi tarvitset. Tervetuloa 
käyttäjäystävällisyyteen. Oraksen tapaan.
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Älykäs

Vettä voi käyttää älykkäästi. Älykkäämmin kuin koskaan ennen. 
Maailman johtavana elektronisten hanojen valmistajana uskallamme 
sanoa, että veden käyttöön on tullut uusi filosofia: enemmän nautintoa, 
vähemmän kulutusta. Siis sekä että. Kosketusvapaiden älyhanojemme 
hygieenisyys ja käytön helppous on vasta alku. Uusi Oras Eterna osaa 
jo kertoa sinulle kuinka kauan kestää suihkunautinto, joka ei tuhlaa vettä 
ja energiaa. Elektroninen ei silti ole yksinään älykästä. Vasta ylivertainen 
toimivuus ja uudenlainen toiminnallisuus loputtomissa yksityiskohdissa 
tekevät Oras-hanoista sellaisia. Helpon asennuksen, turvallisuuden ja 
luotettavuuden ohella. Vaikka kaikki hanamme ovat käyttäjäystävällisiä, 
jotkut ovat erityisen innovatiivisia; kosketusvapaita, elektronisia tai aivan 
uudella tavalla toimivia. Silloin näet tämän symbolin.
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Ekologisuus

Vaikka puhdas vesi on useimmille suomalaisille itsestäänselvyys, 
vedenkäytön kustannukset saattavat tulla monelle yllätyksenä. 
Lämmin vesi voi aiheuttaa jopa yli kolmanneksen kotitalouden 
energiakustannuksista. Siksi ekologisuus on tuotekehityksemme 
ytimessä. Kuten oli jo vuonna 1976, jolloin syntyi ensimmäinen vettä 
ja energiaa säästävä Oras-vipuhana. Olemme aina halunneet yhdistää 
viimeisimmän teknologian kestäviin arvoihin. Se ei ole pelkkää puhetta, 
vaan näkyy niin ekonapilla varustetuissa perusvipuhanoissamme 
kuin huipputarkoissa termostaateissamme ja elektronisissa 
älyhanoissamme. Kun näet Oras-tuotteen, jossa ekologisuus on 
erityisessä roolissa, löydät samalla myös tämän symbolin. 
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Turvallisuus

Oras-hanan pinta ei kuumene ja sitä on turvallinen koskettaa.  
Lisäksi jopa useimmissa perushanoissamme on turvanuppi, joka pitää 
perheen pienimmätkin sormet turvassa. Eikä energiaa kulu hukkaan, 
kun kuumaa vettä ei juokse suotta. Suihkussa paitsi turvanuppi myös 
huipputarkat termostaatit pitävät huolen tasaisesta lämpötilasta. 
Turvallisuutta yhtä kaikki – kuten on kosketusvapauskin, jolloin vesi 
ei koskaan voi jäädä itsekseen virtaamaan. Samaa vastuuta kantavat 
automaattiset astianpesukoneventtiilimme, jotka sulkeutuvat, kun 
pesuohjelma loppuu. Turvallisuus onkin olennainen osa Oraksen 
käyttäjäystävällisyyttä. Siksi Oras on ihanteellinen valinta paitsi 
lapsiperheille myös vaikkapa seniorikotitalouksille, suhteellisesti 
nopeimmin kasvavalle väestöryhmälle Euroopassa. Kun jokin 
tuotteemme on korostetun helppo ja turvallinen käyttää, siitä on 
merkkinä tämä symboli.
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Hygieenisyys

Pelkästään kosketustartunnasta leviää koko joukko pöpöjä, 
pikkuflunssasta ikävämpiin vaivoihin. Yhtä keskeistä kuin käsien 
hygieniasta huolehtiminen, on tehdä sama hanoille. Hygienia leimaakin 
jokaisen tuotteemme pisaroita hylkivää muotoa ja selkeäksi tehtyä 
toiminnallisuutta, olipa se esimerkiksi Oras Bidetta -käsisuihku tai 
puhtaimmillaan kosketusvapaa Oras-hana. Kun hanaan ei tarvitse 
koskea, ei siihen jää pöpöjäkään. Eikä ikäviä tahroja hidastamaan 
siivousta. Kun erityisesti arvostat hygieniaa ja helppoa puhdistettavuutta, 
etsi tätä symbolia.
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Ylellisyys

Olisi liian helppoa etsiä ylellisyyttä vain kauniista muodosta tai 
harvinaisista materiaaleista. Oraksen ylellisyys on toiminnallisuutta, 
joka parhaiten mahdollistaa vedestä nauttimisen. Muodon kauneus 
syntyy tämän vaatimuksen seurauksena siitä, että käyttö tuntuu 
ylelliseltä. Hanan avaaminen ja sulkeminen toimii kuin ajatus. 
Myös koskettamatta. Oikea lämpötila löytyy aina ja vaivatta, eikä 
vaihtele. Tärkeää on myös, ettei hananrunko kuumene pinnaltaan. 
Näistä periaatteista emme tingi. Silti kansainvälisesti palkitut 
muotoilijamme löytävät aina jotakin uutta: Orakselle ominaisia 
tulkintoja muotoihin, yksityiskohtiin ja vaikkapa siihen, miten 
kauniisti vesi voi soljua. Ja kun lopputulos on ennen kaikkea 
häikäisevän kaunis, näet siitä symbolin. Ainutlaatuisen upean hanan 
vierellä.
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Käyttäjäystävällisyys on hyvissä käsissä.

Stefano Giovannoni 

Syntynyt La Speziassa, Italiassa 1954, elää ja työskentelee 
Milanossa. Laajalti tunnustettu opettaja, tutkija, teollinen 
muotoilija, sisustussuunnittelija ja arkkitehti. Mm. Alessi, 
Flos, Magis, Seiko, Kankyo, Inda, Laufen, Siemens ja Oras 
toimeksiantajinaan muotoillut lukuisia menestystuotteita, kuten 
Il Bagno Alessi One by Oras. Teoksia pysyvissä kokoelmissa 
mm. Centre Georges Pompidou sekä MOMA New York.

Alessandro Mendini 

Syntynyt Milanossa 1931. Mm. Alessi, Philips, Swarowski 
ja Swatch ovat tilanneet tämän kansainvälisesti palkitun 
huippuarkkitehdin töitä. Luonut niin tuotteita, huonekaluja, 
interiöörejä kuin näyttelyitä, joita on lukuisissa museoissa ja 
kokoelmissa ympäri maailmaa.

Wiel Arets 

Syntynyt Heerlenissä, Hollannissa 1955, toiminut oman 
yrityksensä ohella lukuisissa opettajan rooleissa ympäri 
maailmaa. Suosii äärimmäisen yksinkertaista muotokieltä, 
jossa läpikuultavuus, valo ja heijastukset ovat sopusoinnussa 
materiaalien kanssa.
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Jorma Vennola 

Syntynyt 1943, aloitti teollisen muotoilijan uransa 
Yhdysvalloissa 70-luvulla lasiesineistä ja leluista. Mittava 
ura kattaa niin kodinkoneita kuin teknokemian tuotteita ja 
traktoreita. Muotoillut useita klassikoiksi muodostuneita ja 
tunnustettuja Oras-hanoja jo 1970-luvulta alkaen.

Kirsi Svärd 

Syntynyt 1961, tunnetuimpia suomalaisia nuoremman polven 
muotoilijoita. Laaja-alainen designkokemus, tutkimuksesta 
kodinkoneisiin, graafiseen suunnitteluun – ja Oras-hanoihin, kuten 
Oras Vienda, huippusuosittu Oras Cubista ja upouusi Oras Optima 
-tuoteperhe.
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Keittiössä
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Tärkeintä on
käyttäjäystävällisyys.
Ja sinun mielikuvituksesi.
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La Cucina Alessi by Oras
La Cucina Alessi by Oras syntyi maailmankuulun Alessin ja Oraksen yhteistyöstä, 
jonka tavoitteena oli yhdistää mielikuvitus äärimmäiseen toimivuuteen keittiössä. 
Tuoteperheeseen sisältyy Stefano Giovannonin muotoilema hanayhdistelmä, 
jossa on ruoanlaitolle ihanteellinen kaksiotehana sekä käsien pesuun suunniteltu 
kosketusvapaa älyhana. Yhdistelmä voidaan asentaa sekä yhteen keittiötason 
altaaseen vierekkäin että erikseen siten, että kosketusvapaa hana on esimerkiksi 
pesualtaan yhteydessä.

Oras Optima
Kirsi Svärdin muotoilema Oras Optima on huipputyylikäs, mutta samalla erittäin 
turvallinen hybridihana. Tuotteen etupinnassa on selkeä digitaalinen käyttöpaneeli, 
joka näyttää juoksevan veden lämpötilan. Jos veden lämpötila nousee yli 42°C:een, 
alkaa näytön lämpötilalukema vilkkua varoittaen liian kuumasta vedestä. Veden 
lämpötila on säädettävissä kääntämällä kevyesti hanan ja juoksuputken välillä olevaa 
säätörengasta. Kosketusvapaan toiminnon avulla voit pestä kädet juoksuputken 
alla hygieenisesti ja vaivattomasti. Kylmää ja kuumaa vettä saat nopeasti hanan 
Easy Grip -kahvoista. Hanan juoksuputken alla on runsaasti työskentelytilaa, joten 
kookkaammatkin astiat puhdistuvat helposti. 
Älykäs astianpesukoneventtiili sulkeutuu automaattisesti säädetyn ajan – kolmen tai 
kahdentoista tunnin – kuluttua ehkäisten siten vesivahingon mahdollisuutta.

La Cucina Alessi by Oras
Uusin tulokas La Cucina Alessi by Oras -tuoteperheessä on Alessandro Mendinin 
muotoilema vipuhana. Täysin ainutlaatuinen muotoilu veistoksellisine juoksuputkineen 
hivelee silmää ja viimeistelee huipputyylikkään keittiön. Hanan saa myös 
astianpesukoneventtiilein.



24

Oras Aventa
Moderni muotoilu yhdistää helppouden ja monikäyttöisyyden. Kaikki 
keskeiset säädöt hoituvat yhdellä otteella, ja hanan alla on tilaa huuhdella 
isojakin esineitä. Ulosvedettävä juoksuputki ulottuu taatusti vaikeimpiinkin 
paikkoihin. Mitä nopeammin keittiön saa siistiksi, sitä hitaammin voi 
nauttia ateriasta! Todellista käyttäjäystävällisyyttä. Design: Jorma Vennola.

Käyttäjäystävällisyys voi olla taidetta. Erittäin laajan Oras Cubista 
-tuoteperheen vaikutteet löytyvät kubismin geometrisista muodoista. 
Kaikkiin kodin vesipisteisiin löytyy oma teoksensa: keittiöön, 
kylpyhuoneeseen ja muihin saniteettitiloihin. 
Keittiöhanojen erityisominaisuus on elektroninen astianpesukoneventtiili, 
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 kookkaimmatkin astiat puhdistuvat helposti. 
Design: Kirsi Svärd.

Yksinkertaista, mutta älykästä. Tyylikäs kombinaatio syvänharmaata ja kromia.  
Kirsi Svärdin muotoilema kromattu vipuhana, jossa on hieman tummanharmaata 
tehosteena, on parhaimmillaan modernissa keittiössä. Oras Optiman Easy Grip 
-vipuun on helppo tarttua ja vivusta on helppo valita haluttu veden virtaama ja 
lämpötila. 
Juoksuputken alla on runsaasti työskentelytilaa suurenkin kattilan pesuun. 
Kaikki veden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit hanassa ovat lyijyttömiä. 
Keittiöhanan älykäs astianpesukoneventtiili sulkeutuu automaattisesti 
pesuohjelman päätyttyä ehkäisten siten vesivahingon mahdollisuutta.

Oras Cubista

Oras Optima
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Oras Vega
Hana, joka alkoi säästää vettä vuonna 1976. Sinä vuonna loimme 
ensimmäisen vettä ja energiaa säästävän vipuhanamme, jonka suora 
jälkeläinen on Oras Vega. Tuoteperheen kehityksessä tärkeintä on ollut 
hyödyntää vuosikymmenten kokemus ja äärimmäisen toimiviksi hioutuneet 
ratkaisut. Parantaen silti käyttäjäystävällistä muotoilua. Uudessa Oras 
Vegassa on erittäin kätevä ja tyylikäs vipu varustettuna ekonapilla, joka 
säästää vettä ja energiaa. Vettä ei tule liikaa eikä se pääse liian kuumaksi. 
Jos tarvitset enemmän vettä, painat ekonapin alas ja nostat samalla vipua.
Oras Vega. Alkuperäinen, aito klassikko. Uusissa upeissa muodoissa.

Tuoteperhe, joka yhdistää tämän päivän ajattelun vuosikymmenien 
kokemukseen. Oras Viendassa näkyy erinomaisella tavalla Oraksen 
käyttäjäystävällisyyden, muotoilun ja osaamisen evoluutio: helppo, 
intuitiivinen ja toimiva ratkaisu jokapäiväiseen käyttöön. Veden lämpötila 
ja virtaama säätyvät pehmeästi. Pyöreä muotoilu estää pisaroiden ja 
kuivumistahrojen muodostumista. Helppous ja toimivuus säästävät 
samalla vettä ja energiaa. Ja sinua. Design: Kirsi Svärd.

Perushanakin voi olla tinkimätön. Oras Safira tarjoaa erittäin 
laajan valikoiman kestävää ja monikäyttöistä laatua. Keittiöön ja 
kylpyhuoneeseen. Voit valita myös sisäänrakennettuna veden liiallisen 
lämmön ja virtaaman rajoittimen, mikä lisää sekä huolettomuutta että 
turvallisuutta. Kun Oras Safira täydennetään vielä pidennetyillä apuvivuilla, 
on ratkaisu toimiva niin senioreille kuin myös erityistä hygieniaa vaativiin 
olosuhteisiin.

Oras Vienda

Oras Safira
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Kylpyhuoneessa
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Älykäs vedenkäyttö voi samanaikaisesti olla 
ekologista ja tuntua ylelliseltä.

Älykäs.
Ekologinen.
Ylellinen.
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Jos unohdetaan hetkeksi tila,  
sisustus ja materiaalit, miten tekisit 
kylpyhuoneestasi Älykkään, 
Ekologisen tai Ylellisen?
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Täällä innovaatiot ja viimeisin  
teknologia kohtaavat. Ja tekevät  
vedenkäytöstä älykästä. 

Älykäs
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Kun säästät vettä, säästät energiaa.  
Oras vie säästämisen uudelle tasolle. 
Tinkimättä nautinnosta tippaakaan.

Ekologisuus
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Ylellisyys on aina houkuttelevaa.  
Me houkuttelimme Alessin mukaan 
luomaan mahdollisimman ylellisen 
kylpyhuoneen. Oraksen tapaan.

Ylellisyys
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Il Bagno Alessi Dot by Oras
Alkupiste. Siinä kaikki, mitä Wiel Arets tarvitsi luodakseen yksinkertaisesti 
täydellisen kauniin Il Bagno Alessi Dot by Oras -konseptin. Sama 
äärimmäisen puhdas muoto hallitsee kaikkia osia ja elementtejä. Sopien 
myös maljan muotoisille altaille. “Vesi soljuu hanasta vapaana kuin 
vesiputouksesta”,  kuvaa Wiel Arets. Puhdasta harmoniaa.

Oras Ventura

Pehmeämpää harmoniaa kylpyhuoneeseen. Oras Venturassa pehmeästi 
sujuvat myös käyttö ja puhtaana pitäminen, kun valitset kosketusvapaan 
version. Hygienian täydentää tarvittaessa Oras Bidetta -käsisuihku 
yhdistettynä Oras Ventura -allashanaan. Eikä kannata unohtaa Oras 
Ventura -vipuhanan ainutlaatuista tuntumaa. Kosketuskin on nautinto. 
Design: Jorma Vennola.

Il Bagno Alessi One by Oras
Hengästyttävän upeasti muotoiltu kylpyhuonejärjestelmä, jossa on useita 
hanoja, kalusteita, peilejä, kylpyammeita ja kylpyhuonevarusteita. Yhteistyössä 
Laufenin ja Indan kanssa. Il Bagno Alessi One by Oras -mallistoon kuuluvat 
myös kosketusvapaat pesuallashanat, jotka tuovat ylellisyyteen veden ja 
energiansäästön. Eikä hana voi unohtua päälle. Intiimihygienia on täydellinen 
Oras Bidetta -käsisuihkun avulla. Helppo veden lämpötilan säätö viimeistelee 
käyttäjäystävällisyyden. Design: Stefano Giovannoni.
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Oras Cubista
Tuo taidetta myös kylpyhuoneeseen. Käyttäjäystävällisesti, poikkeuksellisen 
laajan Oras Cubista -tuoteperheen avulla. Suihkunautinnosta tulee taidetta, 
kun suihkuna on Oras Cubista -termostaattihana.  Pesualtaaseen voit valita 
Oras Cubistan puhtaimman muodon: kosketusvapaan älyhanan. Näin saat 
vettä aina juuri sen verran ja sen lämpöisenä kuin tarvitset. Ja säästät 
energiaa. Eikä taideteokseen jää harmittavia sormenjälkiä. Intiimihygienian 
täydentää Oras Cubista -pesuallashana, jossa on kätevä Oras Bidetta 
-käsisuihku. Design: Kirsi Svärd.

Oras Electra
Yli 30 vuoden kokemus elektronisista hanoista kiteytyy Oras Electraan. Se 
on suosituin ja monikäyttöisin kosketusvapaa tuoteperheemme. Nyt myös 
kotona. Kosketusvapailla hanoilla voit jopa puolittaa vedenkulutuksesi, 
nostaen hygienian samalla uudelle tasolle. Oras Electran selkeä ja helposti 
lähestyttävä muotoilu on kaunis kontrasti hienostuneelle teknologialle 
hanan sisällä. Viesti on selvä: helppo käyttää ja pitää puhtaana. Laaja 
mallisto kattaa kaikki kodin tarpeet, samalla luotettavuudella kuin lukuisat 
lentokentät ja muut julkiset tilat. Design: Kirsi Svärd.

Oras Optima

Minimalistisen muotoilunsa ansiosta tämä kosketusvapaa hana sopii 
hyvin pieneenkin tilaan. Hanassa näkyy erinomaisella tavalla Oraksen 
käyttäjäystävällisyyden, muotoilun ja osaamisen evoluutio: hana on erittäin 
helppokäyttöinen, turvallinen ja vettä säästävä soveltuen hyvin niin lasten 
kuin ikääntyneiden jokapäiväiseen käyttöön. 
Älykkäät ominaisuudet tekevät hanan käytöstä helppoa: viet vain kädet 
hanan alle ja vettä alkaa virrata. Veden lämpötilan säätö käy kätevästi 
säätimen avulla. Hana sulkeutuu automaattisesti. Design: Kirsi Svärd.
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Oras Safira
Tinkimätön perushana myös kylpyhuoneeseen, keittiön lisäksi. Oras 
Safira tarjoaa erittäin laajan valikoiman kestävää ja monikäyttöistä laatua. 
Täydennä toimivuutta vielä Oras Bidetta -käsisuihkulla. Voit valita myös 
sisäänrakennettuna veden liiallisen lämmön ja virtaaman rajoittimen, mikä 
lisää sekä huolettomuutta että turvallisuutta. 

Oras Vega
Vettä ja energiaa säästävä klassikko tulee nyt myös kylpyhuoneeseen. 
Ja sopii selkeän tyylikkyytensä tähden tyyliin kuin tyyliin. Jämäkkä 
kaksoiskomponenttivipu, varustettuna ekonapilla, tekee veden ja energian 
säästämisestä helppoa. Ja turvallisuutensa tähden myös lapsiystävällistä. 
Vettä ja lämpöä tulee vain rajattu, mutta riittävä määrä – ellet paina nappia 
ja nosta vipua yhtäaikaa. Silloin päätät itse. Alkuperäinen, aito klassikko. 
Nyt kylpyhuoneessa.

Oras Vienda

Oras Optima

Oras Vienda -vipuhanamallisto on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi 
unohtamatta kauneutta. Käteen sopivasta vivusta lämpötila ja virtaama 
on säädettävissä kevyesti mutta tarkasti. Oras Viendan pyöreät muodot 
ovat silmää miellyttäviä ja puhdistettavuutensa ansiosta käytännöllisiä. 
Luonnollisesti Oras Viendan saa myös Bidetta-mallina. Design: Kirsi Svärd.

Oras Optiman design on tyylikäs kombinaatio syvänharmaata ja kromia.  
Oras Optiman Easy Grip -vipuun on helppo tarttua ja vivun erottaa 
helposti, sillä syvänharmaa pinta luo kontrastin kiiltävälle kromille. 
Vivun pyöristetty muoto valuttaa veden pinnalta pois ja näin pinta pysyy 
puhtaana. Kaikki veden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit hanassa 
ovat lyijyttömiä. Design Kirsi Svärd.
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Oras Optima
Uusi termostaattinen suihkuhana on tyylikäs vaihtoehto kylpyhuoneeseen.  
Hanan design miellyttää silmää ja pyöristetty muotoilu estää pisaroiden 
ja kuivumistahrojen muodostumista hanan pintaan. Äärimmäisen tarkka 
termostaatti pitää lämpötilan vakaana suihkun aikana. Oras Optiman 
lapsiturvallinen lämpötilansäädin varmistaa, ettei suihku muutu vahingossa 
liian kuumaksi. Voit ohittaa tarvittaessa lämpötilarajoittimen painamalla 
kahvan Easy Grip -osaa.
EcoFlow -virtaamasäätimen ansiosta hana säästää vettä pitäen virtaaman 
kuitenkin miellyttävänä ja nautinnollisena. Design: Kirsi Svärd.

Oras Eterna
Vedenkäyttö on nyt älykkäämpää kuin koskaan aiemmin. Tämä 
kauniisti muotoiltu hana on osoitus siitä, että tyylikkyys, älykkyys ja 
ympäristötietoisuus eivät ole ristiriidassa. Puhdaslinjaiset muodot, 
korkeakiiltoinen, lasimainen pintamateriaali sekä innovatiivinen tekninen 
suunnittelu yhdistyvät hanassa hillittyyn tyylikkyyteen. Hanan EcoLed-
painike näyttää vihreällä valolla veden ja energiansäästön kannalta 
ihanteellisen suihkuajan – näin vettä ja energiaa säästyy.
Uudessa Oras Eternassa on myös kätevä, hanaan integroitu säilytystila 
suihkutarvikkeille. Irtopohjan ansiosta se on helppo puhdistaa. 
Värivaihtoehtoina valkoinen ja grafiitinharmaa. Design Kirsi Svärd.

Oras Eterna on täynnä ainutlaatuista toimivuutta ja ajattelua, muotoilussa 
ja jokaisessa teknisessä yksityiskohdassa. Sen EcoLed-painike näyttää 
vihreällä valolla veden ja energiansäästön kannalta ihanteellisen suihkuajan. 
Jos suihkutteluaika venyy, alkaa painikkeessa vilkkua punainen valo. 
Mallissa 6375 juoksuputki kääntyy vapaasti 90 astetta. Huipputarkka 
termostaatti pitää lämpötilan vakaana. Ja kylvyn voit laskea käyttämällä 
automaattitoimintoa. Täydennä nautinto, säästö ja älykkyys vaikkapa Oras 
Natura -suihkusetillä. Oras Eterna. Uskot kun koet. Design: Kirsi Svärd.

Oras Eterna
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Oras Natura
50 % vähemmän vettä. 100 % nautinto! Oras Natura -suihkusetissä on 
ainutlaatuinen, vettä ja energiaa säästävä toiminto. Painat käsisuihkun 
päässä olevaa ekonappia ja nautit täyteläisestä suihkusta, joka kuluttaa 
50 % vähemmän vettä kuin perinteiset suihkut. Vihreä rengas näyttää 
sinulle, että toiminto on päällä. Kaiken lisäksi Oras Natura on yhteensopiva 
kaikkien Oras-suihkutermostaattien kanssa. 
Design: Kirsi Svärd.

Oras Hydra
Laajennettu nautinto. Oras Hydra on suihku, josta vesi valuu helminä kuin 
hellä sade, pehmeästi ja rentouttavasti – vettä kuitenkaan tuhlaamatta.
Oras Hydra -käsisuihkussa 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.

Oras Nova
Kaunis yksinkertaisuus. Se on Oras Novan eleganssia. Ei likaa 
kerääviä pikkuosia. Kevyesti ja helposti liikuteltavat säätimet. Erittäin 
herkkä termostaatti pitää suihkuveden lämpötilan haluttuna. 
Oras Novasta on saatavissa oma mallinsa kohteisiin, joissa tulovedet 
on kytketty ristiin.
Design: Jorma Vennola.
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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 portaattomasti joko 
rentouttavan runsaan suihkun, normaalin virkistävän tai pehmeän 
ekologisen suihkun. Minkä ikinä valitset, suihkun jälkeen tunnet itsesi 
pirteäksi ja raikkaaksi.
Suihkusetti on helppo asentaa. Mallissa nro 2792 tankoon on integroitu 
tukikahva, joka tuo lisämukavuutta ja turvallisuutta.
Design: Kirsi Svärd.

Oras Sensiva
Tunne helppous. Tunne hierova suihkunautinto. Oras Sensiva tarjoaa ne 
kaikki. Tavallisen ja hierovan suihkun lisäksi tuote sopii erinomaisesti myös 
lasten käyttöön. Hyvänä esimerkkinä tästä suihkutanko, jonka hissimäinen 
korkeudensäätö onnistuu pienimmiltäkin. 
Design: Jorma Vennola.

Oras Apollo
Uusi Oras Apollo maksimoi vähäisenkin vesimäärän runsaaksi suihkuksi. 
Käsisuihkun ergonominen muoto, moderni liuku ja erillinen ripustin ovat 
ominaisuuksia, jotka lisäävät suihkun käyttäjäystävällisyyttä. Settiin kuuluu 
tyylikäs suihkutanko, jonka avulla voi säätää sekä suihkun korkeuden 
että suunnan. Kokonaisuutta täydentää erillinen saippuateline, joka on 
kätevä lasku- ja säilytystaso shampoopulloille. Läpinäkyvä teline on helppo 
irrottaa ja huuhdella. Oras Apollosta on saatavissa myös vettä säästävä 
eko-malli.
Design: Kirsi Svärd.
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Täällä pohjoisessa  
ymmärretään vedestä 

aika paljon.

Niin toki muuallakin maailmassa. Mutta onkohan pohjoisella luonnolla jokin erityinen 
merkitys? Täällä on vesi lähellä, eri olomuodoissa, ympäri vuoden. Täällä on Oras jo  
kohta 70 vuoden ajan tutkinut, kehittänyt ja tuottanut mahdollisimman käyttäjäystäväl-
lisiä, älykkäitä, ekologisia, ylellisiä ja turvallisia tapoja nauttia vedestä. 

Ja se näkyy.

Oras Groupilla on neljä tehdasta, jotka sijaitsevat Raumalla, Saksan Burglengenfeldissä, 
Tšekin Kralovicessa ja Puolan Olesnossa. Tuotteemme valmistetaan siten, että ne täyttä-
vät eurooppalaisten hanastandardien vaatimukset. Prosesseillamme on ympäristö-, 
laatu- ja työturvallisuussertifikaatit ja ne täyttävät teollisuuden tiukimmat eurooppalaiset 
standardit, joita laadulle ja kestävälle kehitykselle asetetaan. Jo vuonna 1976 loimme 
ensimmäisen vettä ja energiaa säästämään suunnitellun vipuhanan. Tänään vipuhanatek-
nologiamme ansiosta on kaikissa vipuhanatyypeissä sama erittäin luotettava säätöosa, 
jossa on keraamiset tiivistelevyt. Vuosikymmenien kokemuksen ja miljoonien testikäyt-
töjen tuloksena voimme antaa vipuhanoillemme viiden vuoden tippumattomuustakuun.

Multiteknologian soveltaminen prosesseissamme on tuottanut lukuisia ihanteellisia 
ratkaisuja, kuten kestävyyden kannalta parhaat materiaalit – sinkkikadonkestävä DZR-
messinki ja tekniset muovit – jotka estävät kalkin ja muiden epäpuhtauksien haittavaiku-
tuksia. Elektroniikan tullessa mukaan Oraksen käyttäjäystävällisyys siirtyi jälleen kerran 
uudelle tasolle. Vuosien mittaan olemme edenneet termostaattihanojen edelläkävijästä 
ja veden- ja energian kulutusta vähentävistä ekonapeista aina maailman johtavaksi 
elektronisten hanojen kehittäjäksi ja valmistajaksi. Enää hanat eivät ole ainoastaan 
kosketusvapaita, vaan älykkäitä, kertoen sinulle esimerkiksi ihanteellisen suihkuajan.

Tulevaisuus? Se on täynnä mahdollisuuksia ja aivan uusia tapoja nauttia vedestä. Yhtä-
lailla on löydettävä ratkaisuja meille kaikille yhteiseen veden ja energian säästämisen 
haasteeseen. Joten jatkuvan oppimisen ja kehityksen matka jatkuu. Vain siten varmis-
tamme Oraksen laadun. Käyttäjäystävällisyyden.
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Oras-nro 8520, LVI-koodi 6219200
La Cucina Alessi by Oras, keittiöhana, 
Oras-nro 8528, LVI-koodi 6219220
La Cucina Alessi by Oras, pesuallas-
hana keittiöön, paristokäyttöinen 6 V.

Oras-nro 5930,  
LVI-koodi 6212510
Oras Aventa, keittiöhana, jossa on 
ulosvedettävä juoksuputki.

Oras-nro 5932,  
LVI-koodi 6212520
Oras Aventa, keittiöhana, jossa 
on ulosvedettävä juoksuputki ja 
pesukoneventtiili.

Oras-nro 8025-60, LVI-koodi 6218111
Oras Ventura, keittiöhana, jossa 
on pesukoneventtiili, 230/12 V 
pistotulppamuuntaja, satiini.

Oras-nro 8525, LVI-koodi 6219210
La Cucina Alessi by Oras, keittiöhana, 
jossa on pesukoneventtiili. 

Oras-nro 8530, LVI-koodi 6219230
La Cucina Alessi by Oras, keittiöhana

Oras-nro 8535, LVI-koodi 6219240
La Cucina Alessi by Oras, keittiöhana, 
jossa on pesukoneventtiili.

Oras-nro 2838F,  
LVI-koodi 6216400
Oras Cubista, keittiöhana

Oras-nro 2734F,  
LVI-koodi 6219072
Oras Optima, keittiöhana, jossa Easy 
Grip -vipu ja älykäs astianpesukone- 
venttiili. Paristokäyttöinen 6 V.

Oras-nro 2733F,  
LVI-koodi 6219071
Oras Optima, keittiöhana, jossa  
Easy Grip -vipu.

Oras-nro 2839F,  
LVI-koodi 6216410
Oras Cubista, keittiöhana, jossa on 
elektroninen pesukoneventtiili, 6 V.

Oras-keittiöhanat
La Cucina Alessi by Oras

Oras Ventura

Oras Cubista

Oras Optima

Oras Aventa

Oras-nro 8025, LVI-koodi 6218110
Oras Ventura, keittiöhana, jossa 
on pesukoneventtiili, 230/12 V 
pistotulppamuuntaja.

Oras-nro 2720F, LVI-koodi 6219073
Oras Optima, älykäs keittiöhana, 
jossa kosketusvapaa toiminto. 
Paristokäyttöinen 3 V.

Oras-nro 2725F, LVI-koodi 6219074
Oras Optima, älykäs keittiöhana, 
jossa kosketusvapaa toiminto ja 
astianpesukoneventtiili. 
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 astianpesukoneventtiili. Sähköliitäntä 
pistotulppamuuntajalla 230/5 V.
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Oras-nro 1720, LVI-koodi 6211180
Oras Vienda, keittiöhana

Oras-nro 1725, LVI-koodi 6211140
Oras Vienda, keittiöhana, jossa on 
pesukoneventtiili.

Oras-nro 1820, LVI-koodi 6215010
Oras Vega, keittiöhana, jossa on 
ekonappi.

Oras-nro 1825, LVI-koodi 6215110 
Oras Vega, keittiöhana, jossa on 
pesukoneventtiili ja ekonappi. 

Oras-nro 1832F, LVI-koodi 6215210
Oras Vega, keittiöhana, jossa on 
ulosvedettävä juoksuputki/huuhdin ja 
ekonappi.

Oras-nro 1030, LVI-koodi 6219061
Oras Safira, keittiöhana

Oras-nro 1035, LVI-koodi 6219062 
Oras Safira, keittiöhana, jossa on 
pesukoneventtiili. 

Oras-nro 1739, LVI-koodi 6211110
Oras Vienda, keittiöhana, jossa on 
pesukoneventtiili. 

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 1038,  
LVI-koodi 6219050
Oras Safira, keittiöhana 
Oras-nro 1039, LVI-koodi 6219060 
Oras Safira, keittiöhana, jossa on 
pesukoneventtiili.

Oras-nro 1057F,  
LVI-koodi 6219070 
Oras Safira, keittiöhana, jossa on 
pesukoneventtiili.

Oras-nro 1027, LVI-koodi 6219063 
Oras Safira, keittiöhana, jossa on 
pesukoneventtiili ja pikapesin. 

Oras Vienda – saatavana myös satiinipintaisena

Oras Vega

Oras Safira

Oras-nro 1829, LVI-koodi 6216360
Oras Vega, aputilahana, jossa on 
pesukoneventtiili, valkoinen kuraharja 
ja ekonappi.

Oras-nro 1093F, LVI-koodi 6219067
Oras Safira, keittiöhana, jossa on apukahva
Oras-nro 1099F, LVI-koodi 6219068
Oras Safira, keittiöhana, jossa on apukahva 
ja pesukoneventtiili.  

Käyttäjäystävällinen Älykäs Ekologinen Turvallinen Hygieeninen Ylellinen

Oras-nro 1738, LVI-koodi 6211100
Oras Vienda, keittiöhana
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Oras-nro 8527, LVI-koodi 6118540
Alessi by Oras, kosketusvapaa 
pesuallashana, 6 V paristokäyttöinen

Oras-kylpyhuonehanat

Oras-nro 8502, LVI-koodi 6118530 
Il Bagno Alessi One by Oras, 
pesuallashana, jossa on 
vipupohjaventtiili ja Bidetta-käsisuihku.
Ilman käsisuihkua:
Oras-nro 8500, LVI-koodi 6118510

Oras-nro 8516F, LVI-koodi 6110061
Il Bagno Alessi One by Oras,
kosketusvapaa pesuallashana, jossa 
on helppokäyttöinen pohjaventtiili 
ja Bidetta-käsisuihku, 6 V 
paristokäyttöinen

Oras-nro 8514F, LVI-koodi 6110060
Il Bagno Alessi One by Oras,
kosketusvapaa pesuallashana, jossa 
on helppokäyttöinen pohjaventtiili, 6 V 
paristokäyttöinen

Oras-nro 8510 LVI-koodi 6118610 
Il Bagno Alessi One by Oras, 
pesuallashana 
seinäasennukseen

Oras-nro 8545, LVI-koodi 6318520 
Il Bagno Alessi One by Oras, 
amme- ja suihkuhana

Oras-nro 8540, LVI-koodi 6318570 
Il Bagno Alessi One by Oras, 
ammehana ja käsisuihku

Oras-nro 8550
LVI-koodi 6318560 
Il Bagno Alessi One 
by Oras, ammehana 
ja käsisuihku, 
lattiakiinnitys

Oras-nro 8575, LVI-koodi 6318540 
Il Bagno Alessi One by Oras, 
termostaattinen amme- ja suihkuhana

Oras-nro 8560, LVI-koodi 6318510 
Il Bagno Alessi One by Oras, 
suihkuhana

Oras-nro 8570, LVI-koodi 6318530 
Il Bagno Alessi One by Oras, 
termostaattinen suihkuhana

Il Bagno Alessi One by Oras

Alessi by Oras

Il Bagno Alessi One by Oras, pintaosa 
suihkuhanalle  
Oras-nro 8577, LVI-koodi 6310732
Amme- ja suihkuhanalle:
Oras-nro 8578, LVI-koodi 6310733

* Tuotteen asennuksessa on huomioitava Suomen Rakentamismääräyskokoelman 
säännökset, sillä tuote ei sellaisenaan täytä asennukselta vaadittuja teknisiä 
määräyksiä. Kysy lisätietoja LVI-asiantuntijalta.

Oras-nro 8518, LVI-koodi 6118520 
Il Bagno Alessi One by Oras, bidéhana

* Il Bagno Alessi One by Oras suihkuhana
•	 Oras-nro	8586,	LVI-koodi	6318590,	 amme-	ja	suihkuhanan	piiloasennusosa
•	 Oras-nro	8598,	LVI-koodi	6318596,	 pintaosa	amme-	ja	suihkuhanalle
•	 Oras-nro	248	090,	LVI-koodi	6318598,	 suihkukulma
•	 Oras-nro	238	080,	LVI-koodi	6318597,	 yläsuihku
•	 Oras-nro	8590,	LVI-koodi	6519710,	 suihkusetti
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Oras-nro 8610, LVI-koodi 6118640 
Il Bagno Alessi Dot by Oras, 
pesuallashana, jossa on 
helppokäyttöinen pohjaventtiili.

Oras-nro 8602, LVI-koodi 6118630 
Il Bagno Alessi Dot by Oras,  
korkea pesuallashana, jossa on 
helppokäyttöinen pohjaventtiili ja 
Bidetta-käsisuihku. Ilman käsisuihkua:
Oras-nro 8601, LVI-koodi 6118620

Oras-nro 8612, LVI-koodi 6118650 
Il Bagno Alessi Dot by Oras, pesu-
allashana, jossa on helppokäyttöinen 
pohjaventtiili ja Bidetta-käsisuihku.

Oras-nro 8618  
LVI-koodi 6118660 
Il Bagno Alessi Dot by Oras, bidéhana

Oras-nro 8650, LVI-koodi 6318600 
Il Bagno Alessi Dot by Oras, 
ammehana ja käsisuihku

Il Bagno Alessi Dot by Oras, pintaosa 
suihkuhanalle  
Oras-nro 8687, LVI-koodi 6318593
Amme- ja suihkuhanalle:
Oras-nro 8688, LVI-koodi 6318594

Il Bagno Alessi Dot 
by Oras suihkuhana
•	 Oras-nro	7117,	LVI-koodi	6318140 

Suihkuhanan piiloasennusosa
•	 Oras-nro	8687 

LVI-koodi 6318593 
pintaosa suihkuhanalle

•	 Oras-nro	248	095 
LVI-koodi 6318599 – suihkukulma

•	 Oras-nro	8690,	LVI-koodi	6519711 
Il Bagno Alessi Dot by Oras, 
suihkusetti

Oras-nro 8010 
LVI-koodi 6118130
Oras Ventura, elektroninen pesuallas-
hana, jossa on helppokäyttöinen 
pohjaventtiili, 6 V paristokäyttöinen
 

Oras-nro 8012  
LVI-koodi 6118140
Oras Ventura, elektroninen pesuallas-
hana, jossa on helppokäyttöinen 
pohjaventtiili ja Bidetta-käsisuihku, 6 V 
paristokäyttöinen 

Il Bagno Alessi Dot by Oras

Oras Ventura
Oras-nro 221240, LVI-koodi 6517261 
Il Bagno Alessi Dot by Oras, 
juoksuputki

Oras nro 238090, LVI-koodi 6519720
Il Bagno Alessi Dot by Oras,  
yläsuihku 

Käyttäjäystävällinen Älykäs Ekologinen Turvallinen Hygieeninen Ylellinen
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Oras Electra

Oras-nro 6330F, LVI-koodi 6110063
Oras Electra, kosketusvapaa 
pesuallashana, 6 V paristokäyttöinen

Oras-nro 6150F, LVI-koodi 6117340
Oras Electra, kosketusvapaa 
pesuallashana, 6 V paristokäyttöinen

Oras-nro 6250F, LVI-koodi 6116240
Oras Electra, kosketusvapaa 
pesuallashana, 6 V paristokäyttöinen

Oras-nro 6662G 
LVI-koodi 6319430
Oras Electra, elektroninen 
suihkupaneeli  6 V 
paristokäyttöinen

Oras-nro 6332F, LVI-koodi 6110065
Oras Electra, kosketusvapaa 
pesuallashana ja Bidetta-käsisuihku,  
6 V paristokäyttöinen

Oras-nro 6333F, LVI-koodi 6110066
Oras Electra, kosketusvapaa 
pesuallashana ja Bidetta-käsisuihku,  
6 V paristokäyttöinen

Oras-nro 6331F, LVI-koodi 6110064
Oras Electra, kosketusvapaa 
pesuallashana, 6 V paristokäyttöinen

Oras-nro 6330F, LVI-koodi 6110063
Oras Electra, kosketusvapaa 
pesuallashana, 6 V paristokäyttöinen
Oras-nro 6931, LVI-koodi 6510069
Korotussarja 140 mm

Oras-nro 6331F, LVI-koodi 6110064
Oras Electra, kosketusvapaa 
pesuallashana, 6 V paristokäyttöinen
Oras-nro 6931, LVI-koodi 6510069
Korotussarja 140 mm

Oras-nro 6330F, LVI-koodi 6110063
Oras Electra, kosketusvapaa 
pesuallashana, 6 V paristokäyttöinen
Oras-nro 6930, LVI-koodi 6510068
Korotussarja 60 mm

Oras-nro 6331F, LVI-koodi 6110064
Oras Electra, kosketusvapaa 
pesuallashana, 6 V paristokäyttöinen
Oras-nro 6930, LVI-koodi 6510068
Korotussarja 60 mm

Lisää malleja löydät osoitteesta 
www.oras.com



Oras-nro 8586, LVI-koodi 6318590 
Piiloasennusosa suihkuhanalle**  

Oras-nro 7117, LVI-koodi 6318140 
Piiloasennusosa termostaattiselle 
suihkuhanalle.

Oras-nro 7118, LVI-koodi 6318150
Piiloasennusosa termostaattiselle 
amme- ja suihkuhanalle.

Oras piiloasennusosat amme- ja suihkuhanoille

** Tuotteen asennuksessa 
on huomioitava Suomen 
Rakentamismääräyskokoelman 
säännökset, sillä tuote 
ei sellaisenaan täytä 
asennukselta vaadittuja 
teknisiä määräyksiä. Kysy 
lisätietoja LVI-asiantuntijalta.
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Oras-nro 2814F, LVI-koodi 6110054
Oras Cubista, kosketusvapaa 
pesuallashana, 6 V paristokäyttöinen

Oras-nro 2816F, LVI-koodi 6110055
Oras Cubista, kosketusvapaa 
pesuallashana ja Bidetta-käsisuihku,  
6 V  paristokäyttöinen

Oras-nro 2801, LVI-koodi 6118700
Oras Cubista, korkea pesuallashana, 
jossa on pohjaventtiili

Oras-nro 2802, LVI-koodi 6118710
Oras Cubista, korkea pesuallashana, 
jossa on pohjaventtiili ja Bidetta-
käsisuihku

Oras-nro 2810, LVI-koodi 6118760
Oras Cubista, pesuallashana.
Oras-nro 2804, LVI-koodi 6118720
Oras Cubista, pesuallashana, jossa on 
helppokäyttöinen pohjaventtiili

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
Oras Cubista, pesuallashana, jossa on 
pohjaventtiili ja Bidetta-käsisuihku

Oras-nro 2818, LVI-koodi 6118780
Oras Cubista, bidéhana

Oras-nro 2888, LVI-koodi 6315617
Oras Cubista, pintaosa 
termostaattiselle amme- ja 
suihkuhanalle

Oras-nro 2870, LVI-koodi 6315600 
Oras Cubista, termostaattinen 
suihkuhana* 

Oras-nro 2887, LVI-koodi 6315616 
Oras Cubista, pintaosa 
termostaattiselle suihkuhanalle

Oras Cubista

Oras-nro 2875, LVI-koodi 6315610
Oras Cubista, termostaattinen amme- 
ja suihkuhana* 

* Ilman peitelaippoja ja liittimiä
Käyttäjäystävällinen Älykäs Ekologinen Turvallinen Hygieeninen Ylellinen
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Oras Cubista

Oras Optima

Oras-nro 2890, LVI-koodi 6310734 
Oras Cubista, termostaattinen 
sadesuihkuhana* 

Oras-nro 2891, LVI-koodi 6310735 
Oras Cubista, termostaattinen 
sadesuihkuhana* 

Oras-nro 2892,  
LVI-koodi 6310736 
Oras Cubista, 
termostaattinen 
sadesuihkuhana* 

* Ilman peitelaippoja ja liittimiä

Oras-nro 1714F, LVI-koodi 6110072
Oras Optima, kosketusvapaa 
pesuallashana, jossa 
lämmönsäätökahva.  
Paristokäyttöinen 6 V

Oras-nro 2712F, LVI-koodi 6110079
Oras Optima, pesualtaan vipuhana 
Bidetta-käsisuihkuin

Oras-nro 2702F, LVI-koodi 6110080
Oras Optima, pesualtaan vipuhana, 
jossa Bidetta-käsisuihku ja 
helppokäyttöinen pohjaventtiili

Oras-nro 2710F, LVI-koodi 6110077
Oras Optima, pesualtaan vipuhana, 
jossa Easy Grip -vipu

Oras-nro 2700F, LVI-koodi 6110078
Oras Optima, pesualtaan vipuhana, 
jossa helppokäyttöinen pohjaventtiili



Oras-nro 1740, LVI-koodi 6311020
Oras Vienda, amme- ja suihkuhana* 

Oras-nro 1760 , LVI-koodi 6311030
Oras Vienda, suihkuhana* 
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Oras-nro 1718, LVI-koodi 6111040 
Oras Vienda, bidéhana

Oras-nro 1750, LVI-koodi 6311090
Oras Vienda, ammehana ja käsisuihku 

Oras-nro 1708, LVI-koodi 6111010
Oras Vienda, pesuallashana, jossa on 
vipupohjaventtiili ja Bidetta-käsisuihku

Oras-nro 1840, LVI-koodi 6315210
Oras Vega, amme- ja suihkuhana. 
Hanassa on kiinteä vaihdinjuoksuputki 
ja ekonappi* 

Oras-nro 1814, LVI-koodi 6115420
Oras Vega, pesuallashana, jossa on 
pesukoneventtiili, Bidetta-käsisuihku 
ja ekonappi 

Oras-nro 1870, LVI-koodi 6315110
Oras Vega, suihkuhana. Hanassa on 
ekonappi* 

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 1804 LVI-koodi 6115110
Oras Vega, pesuallashana, jossa on 
vipupohjaventtiili ja ekonappi.
Ilman vipupohjaventtiiliä:
Oras-nro 1810, LVI-koodi 6115010

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 1871, LVI-koodi 6315310
Oras Vega, amme- ja suihkuhana. 
Hanassa on vaihdinjuoksuputki ja 
ekonappi* 

Oras Vienda – vipuhanat saatavana myös satiinipintaisena

Oras Vega

Oras-nro 1710, LVI-koodi 6111020
Oras Vienda, pesuallashana

Oras-nro 1704, LVI-koodi 6111000
Oras Vienda, pesuallashana, jossa on 
vipupohjaventtiili

Oras-nro 1712, LVI-koodi 6111030
Oras Vienda, pesuallashana, jossa on 
Bidetta-käsisuihku

* Ilman peitelaippoja ja liittimiä

Oras-nro 1813, LVI-koodi 6115410
Oras Vega, pesuallashana, jossa on 
pesukoneventtiili ja ekonappi. 

Käyttäjäystävällinen Älykäs Ekologinen Turvallinen Hygieeninen Ylellinen
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Oras-nro 1073, 
LVI-koodi 6310726 
Oras Safira, suihkuhana. 
Hanassa on vaihdin ja kääntyvä 
juoksuputki*  

Oras-nro 1072, LVI-koodi 6310724 
Oras Safira, amme-ja suihkuhana. 
Hanassa on vaihdinjuoksuputki * 

Oras-nro 1096F, LVI-koodi 6110050
Oras Safira, pesuallashana, jossa on 
apukahva ja Bidetta-käsisuihku.
Ilman Bidetta-käsisuihkua:
Oras-nro 1091F, LVI-koodi 6110049

Oras-nro 1004, LVI-koodi 6110041 
Oras Safira, pesuallashana, jossa on 
vipupohjaventtiili.
Ilman vipupohjaventtiiliä:
Oras-nro 1010, LVI-koodi 6110043

Oras-nro 1033, LVI-koodi 6110030
Oras Safira, pesuallashana jossa on 
Bidetta-käsisuihku
Korokepala:
Oras-nro 1097, LVI-koodi 6420730

Oras-nro 1034, LVI-koodi 6110040 
Oras Safira, pesuallashana, jossa on 
pesukoneventtiili ja Bidetta-käsisuihku.
Korokepala:
Oras-nro 1098, LVI-koodi 6420731

Oras-nro 1077, 
LVI-koodi 6219065 
Oras Safira, aputilahana. Hanassa 
on kääntyvä juoksuputki ja valkoinen 
kuraharja, ripustin ja suihkuletku* 

Oras-nro 1008, LVI-koodi 6110042
Oras Safira, pesuallashana, jossa on 
vipupohjaventtiili ja Bidetta-käsisuihku.
Ilman vipupohjaventtiiliä:
Oras-nro 1012, LVI-koodi 6110044

Oras-nro 6375, LVI-koodi 6310738
Oras Eterna, termostaattinen amme-  
ja suihkuhana, 3 V paristokäyttöinen* 

Oras-nro 6370, LVI-koodi 6310737
Oras Eterna, termostaattinen 
suihkuhana, G 1/2,  
3 V paristokäyttöinen* 

Oras Safira

Oras Eterna

Sama Oras Natura -suihkusetein:
Oras-nro 6389, LVI-koodi 6310740*

Oras-nro 6388, LVI-koodi 6310739
Oras Eterna, termostaattinen suihkuhana,  
3 V paristokäyttöinen ja Oras Natura 
-suihkusetti* 

* Ilman peitelaippoja ja liittimiä             
** Ilman liittimiä

Huom! Tuote ei sovellu asennettavaksi 
ylhäältä tulevien pintaputkien kanssa.

Oras-nro 6391-11, LVI-koodi 6310741
Oras Eterna, termostaattinen sade-
suihkuhana, 3 V, paristokäyttöinen**
Harmaa: 
Oras-nro 6391-15, LVI-koodi 6310742

Oras-nro 6392-11, LVI-koodi 6310743
Oras Eterna, termostaattinen sade-
suihkuhana, 3 V paristokäyttöinen**
Harmaa:
Oras-nro 6392-15, LVI-koodi 6310744
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Oras OramixOras Nova

Oras-nro 7187 
LVI-koodi 6318160 
Oras Optima, pintaosa 
termostaattiselle suihkuhanalle 

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 7160, LVI-koodi 6318040
Oras Optima, termostaattinen 
suihkuhana, jossa Easy Grip -kahvat, 
G 1/2*

Oras-nro 7191, LVI-koodi 6310752
Oras Optima, termostaattinen 
sadesuihkuhana, jossa EcoFlow 
-virtaamasäädin, juoksuputki ja Easy 
Grip -kahvat. Kahvassa helppokäyttöinen 
vaihdin ja lämmönsäädin*

Oras-nro 7461, LVI-koodi 6318610
Oras Nova, termostaattinen 
suihkuhana G 3/4 * 

Oras-nro 7261, LVI-koodi 6317600
Oras Oramix, pressostaattinen 
suihkuhana, G 3/4 * 

Oras-nro 7461, LVI-koodi 6318610
Oras Nova, termostaattinen suihkuhana* 
Oras-nro 200 100 Vaihdin
Oras-nro 211 225 Juoksuputki

Oras Optima

Oras-nro 7149, LVI-koodi 6318050
Oras Optima, termostaattinen amme- 
ja suihkuhana, jossa helppokäyttöinen 
vaihdin, lämpötilarajoitin ja suihkusetti*

Oras-nro 7169, LVI-koodi 6310753
Oras Optima, termostaattinen 
suihkuhana, jossa mukana suihkusetti*

* Ilman peitelaippoja ja liittimiä

Oras-nro 7188 
LVI-koodi 6318170 
Oras Optima, pintaosa 
termostaattiselle amme- ja 
suihkuhanalle

Käyttäjäystävällinen Älykäs Ekologinen Turvallinen Hygieeninen Ylellinen
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Oras-nro 500,  LVI-koodi 6510052 
Oras Natura -suihkusetti

Oras-nro 390,  LVI-koodi 6519721
Oras Hydra -suihkusetti

Oras-nro 391,  LVI-koodi 6519722
Oras Hydra -yläsuihkusetti

Oras-nro 392,  LVI-koodi 6519723
Oras Hydra -yläsuihkusetti

Oras Hydra

Oras Natura Oras Optima Oras Apollo

Käyttäjäystävällinen Älykäs Ekologinen Turvallinen Hygieeninen Ylellinen

Oras-nro 2790, LVI-koodi 6510100
Oras Optima -suihkusetti.
Oras-nro 2792, LVI-koodi 6510101
Oras Optima -suihkusetti, jossa tukikahva.

Oras-nro 520, LVI-koodi 6510076
Oras Apollo -suihkusetti
Oras-nro 520-11, LVI-koodi 6510077
Oras Apollo -suihkusetti, valkoinen
Saatavissa myös eco-mallina.

Oras-nro 350,  LVI-koodi 6519550
Oras Sensiva -suihkusetti. Saatavana
satiinipintaisena

Oras Sensiva
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Kysymyksiä

Vastaukset löytyvät osoitteesta www.oras.com

Kuten paljon muutakin. Tuotteet ja kattavat tuotetiedot. Inspiraatioita, ideoita ja tapoja säästää vettä, 
energiaa ja rahaa. Näin alkajaisiksi. Ennen kuin jatkat matkaasi, tässä vielä muutama keskeinen kysymys 
vastauksineen. 

käänny altaan yli. Kts. hanakohtaiset rajoitukset netistä:  
www.oras.com

6. Mikä on ”ekonappi”?
Oras-hanoissa ekonapilla tarkoitetaan veden virtaamaa 
rajoittavaa nappia. Ekonappi leikkaa 
maksimivirtaamaa siten, että 
hanasta tulee vettä – käyttöpaikasta 
riippuen – säästövirtaamalla  
60-90 % maksimivirtaamasta. 
Ekonappi ei kuitenkaan estä 
ottamasta hanasta tarvittaessa 
maksimivirtaamaa; jos tarvitset enemmän vettä, painat ekonapin 
alas ja nostat samalla vipua.

7. Oras Eternassa  EcoLedin vihreä valo opettaa
Oras Eternassa EcoLed -toiminto näyttää vihreällä valolla veden 
ja energiansäästön kannalta ihanteellisen suihkuajan. Painike 
toimii kahdella tavalla: painamalla 
ja kiertämällä. Painikkeen 
painaminen avaa ja sulkee veden 
virtauksen, painiketta kiertämällä 
voi säätää virtaaman määrää.
Vihreän valon vilkahdus kertoo 
sinulle, että olet ottanut vettä säästävän, ympäristöystävällisen 
suihkun. 
Punainen vilkkuvalo varoittaa ajan kulumisesta – jos vielä 
jatkat suihkuttelua, veden tulo loppuu automaattisesti. Tämä 
tapahtuu neljän minuutin jälkeen. Luonnollisesti voit avata 
suihkun uudelleen, jos kaipaat pidempää pesuaikaa. Samaan 
EcoLed-painikkeeseen on liitetty myös ammeentäyttötoiminto ja 
mahdollisuus kytkeä painikkeen valot pois päältä. 

1. Minkälainen takuu hanoillamme on?
Hanoillamme on kahden vuoden takuu 
(materiaali- ja valmistusvirheet) osto- tai 
käyttöönottopäivää osoittavasta tositteesta 
tai kaksi seuraavaa vuotta tuotteeseen 
leimatusta valmistusvuosimerkinnästä. Lisäksi 
tarjoamme viiden vuoden toimivuustakuun 
seuraaville toiminnallisille komponenteille: vipuhanan säätöosa, 
magneettiventtiili, sensori ja termostaattihanan säätöosa. Kts. 
täydelliset takuuohjeet netistä: www.oras.com

2. Miten puhdistan hanat?
Hanojen ulkopintojen puhdistuksessa pätevät samat säännöt 
kuin kodin maalattujen pintojen puhtaanapidossa. Hanat 
tulee puhdistaa neutraaleilla tai lievästi emäksisillä (pH 6-9) 
nestemäisillä pesuaineilla. Noudata aina pesuaineen valmistajan 
käyttö- ja annosteluohjeita. Kostuta sieni tai pehmeä keittiöliina 
pesuaineliuokseen. Huuhtele hana runsaalla puhtaalla, haalealla 
vedellä ja pyyhi se lopuksi kuivaksi.
HUOM! Älä käytä sumutinpulloa pesuaineen levittämiseen hanalle.
Tutustu hanojen mukana toimitettaviin puhdistusohjeisiin!

3. Ovatko Oras-tuotteet sertifioituja?
Laatu- ja ympäristöjärjestelmämme on sertifioitu kansainvälisten 
ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 normien mukaisesti. 
Sertifikaatit kattavat hanojen varusteiden ja venttiilien 
tuotekehityksen, valmistuksen, markkinoinnin, myynnin ja after 
sales -palvelut.

4. Voiko hanan asentaa saunaan?
Emme suosittele hanan asentamista löylytiloihin. Hanojen 
ja hanavarusteiden käyttöympäristö ei saa ylittää +65 °C. 
Jos hana kuitenkin laitetaan saunatiloihin, tulee se asentaa 
mahdollisimman alas ja etäälle kiukaasta.

5. Hanan juoksuputki kääntyy altaan yli.  
Voiko kääntymistä rajoittaa?
Kaikki Oras-keittiöhanat voidaan rajoittaa niin, ettei juoksuputki 



58

8. Mikä on ”turvanuppi”
Lämpötilan turvanuppi varmistaa 
sen, ettei hanasta tule vahingossa 
liian kuumaa vettä. Rajoitus on 
asetettavissa haluttuun kohtaan 
tulovesien lämpötilan mukaan. 
Turvanupin ansiosta hana on 
turvallinen myös lasten käytössä.

9. Mikä on termostaattihana?
Termostaattihanalla tarkoitetaan hanaa, joka pitää suihkuveden 
tasalämpöisenä tulovesien lämpötilavaihteluista huolimatta. 
Käytämme kaikissa termostaattihanoissamme samaa 
säätöosaa, joka on varmatoiminen – myös kalkkipitoisessa 
vedessä – ja erittäin nopea toiminnaltaan. 

10. Mikä on pressostaattihana?
Pressostaattihanalla tarkoitetaan hanaa, joka pitää suihkuveden 
tasalämpöisenä tulovesien paineenvaihteluista huolimatta.  
Pressostaattihana on suunniteltu rakennuksiin, joissa vesipisteitä 
on paljon esim. kerrostaloissa, laitoksissa tai vaikkapa 
uimahalleissa. Tällaisissa rakennuksissa vedenpaine vaihtelee 
jatkuvasti, mutta lämmintä vettä on yleensä riittävästi saatavilla. 
Pressostaattihana reagoi paineenvaihteluihin nopeasti ja tarkasti. 

11. Mikä on kosketusvapaa hana? 
Mitä hyötyä siitä on?
Oraksen kosketusvapaalla hanalla 
tarkoitetaan tuotetta, joka toimii 
käsin koskematta joko pariston tai 
verkkovirran voimalla.                                                                                 
Kosketusvapaat hanat ovat helppoja 
ja turvallisia käyttää sekä hygieenisiä. 
Niitä ei voi ”unohtaa” auki-asentoon, 
vaan ne sulkeutuvat automaattisesti. Kosketusvapaat hanat 
säästävät sekä vettä että energiaa. 

12. Miten toimii elektroninen 
pesukoneventtiili?
Elektroninen pesukoneventtiili 
avataan painamalla käyttönäppäintä. 
Siihen syttyy vihreä merkkivalo 
venttiilin avautumisen merkiksi. 
Elektroninen pesukoneventtiili 
sulkeutuu automaattisesti esisäädetyn 
ajan kuluttua. Sen voi sulkea myös 
painamalla käyttönäppäintä, jolloin 
merkkivalo sammuu. Pesukoneventtiilin 
voi avata myös 12 tunniksi painamalla 
käyttönäppäintä pitkään (noin 5 s.).

13. Onko Oras-vipuhanoissa aina 
sama säätöosa?
Kyllä, yksi ja sama säätöosa 
(varaosa nro 158890) sopii vuodesta 
1982 lähtien valmistettuihin Oras-
vipuhanoihin. 

14. Miksi Sensiva suihkutangossa 
on naru?
Oras Sensiva -suihkutanko on 
varustettu ”hissiautomatiikalla”. Narun 
avulla lapsetkin voivat helposti säätää suihkun korkeutta.

15. Miksi hanoissamme käytetään muovia? 
Muovia käytetään lähinnä hanojen ulkopinnoissa ja joissakin 
hanojen vivuissa. Hanojen paineenalaiset osat ovat aina 
sinkkikadonkestävää messinkiä. 
Muovi on etenkin suihkuhanoissa mukavuustekijä. Se vaimentaa 
ääntä ja estää osaltaan hanan pinnan kuumenemisen. 
Käyttämämme korkealaatuiset, tekniset erikoismuovilaadut ovat 
tarkkaan valikoituja, jotta tuotteemme ovat kaikin puolin kestäviä 
ja turvallisia käyttää eri olosuhteissa. 





Jokaiseen Oras-tuotteeseen liittyy symboleja, jotka parhaiten korostavat tuotteen ainutlaatuisia piirteitä.
Nämä symbolit auttavat sinua löytämään helposti juuri ne ominaisuudet, toiminnallisuudet ja tuoteperheet, jotka kotiisi tarvitset.

Käyttäjäystävällisyys
Helpottaa arkeasi

Älykäs vesi
Uutta toiminnallisuutta

ja nautintoa

Ekologisuus
Säästää vettä ja energiaa

Turvallisuus
Helppo ja turvallinen

käyttää

Hygieenisyys
Muoto syntyy 
toimivuudesta

Ylellisyys
Vaivatonta hygieniaa

ORAS OY
Isometsäntie 2, PL 40
26101 RAUMA
Puh. 02 83161, Fax 02 8316 340
www.oras.com
e-mail: Info.Finland@oras.com

Oras on merkittävä keittiö- ja 
kylpyhuonehanojen kehittäjä, 
valmistaja ja markkinoija. Yhtiön 
perustamisesta vuodesta 1945 
alkaen Oras on tuonut markkinoille 
korkealaatuisia designtuotteita, joissa 
hyödynnetään käyttäjäystävällisyyttä 
parantavia teknisiä ratkaisuja, 
jotka säästävät vettä ja energiaa. 
Ensimmäiset kosketusvapaat hanat 
Oras esitteli jo 1990-luvulla. 

Oraksen omistaa perheyhtiö Oras 
Invest. Syyskuussa 2013 Oras osti 
saksalaisen hanavalmistaja Hansa 
Metallwerken tytäryhtiöineen ja 
yhdessä yritykset muodostavat uuden 
Oras Groupin. Konsernin pääkonttori 
sijaitsee Raumalla ja tehtaat sijaitsevat 

Raumalla, Saksan Burglengenfeldissä, 
Tšekin Kralovicessa ja Puolan 
Olesnossa. Konsernin palveluksessa 
työskentelee noin 1400 ihmistä. 

Det Norske Veritas Certification OY/
AB on myöntänyt Oras Oy Rauman 
tehtaalle ISO 9001 -standardin 
mukaisen laatujärjestelmäsertifikaatin, 
ISO 14001 -standardin 
mukaisen ympäristösertifikaatin 
ja OHSAS 18001 -standardin 
mukaisen työterveys- ja 
työturvallisuussertifikaatin. 
Sertifikaatit kattavat hanojen, 
varusteiden ja venttiilien 
tuotekehityksen, valmistuksen, 
markkinoinnin, myynnin ja after sales 
-palvelut.

TÜV CERT Certification Body of 
TÜV NORD Zertifizierungs- und 
Umweltgutachter Gesellschaft mbH 
on myöntänyt Oras Olesno Sp. z o.o. 
Puolan tehtaalle ISO 9001 -standardin 
mukaisen laatujärjestelmäsertifikaatin, 
ISO 14001 -standardin mukaisen 
ympäristösertifikaatin ja OHSAS 18001 
-standardin mukaisen työterveys- ja 
työturvallisuussertifikaatin. Sertifikaatit 
kattavat hanojen, venttiileiden sekä 
varusteiden valmistuksen, varastoinnin, 
markkinoinnin, myynnin sekä after sales 
-palvelut.
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