
IL BAGNO ALESSI DOT
Il Bagno Alessi Dot to najnowsza koncepcja łazienkowa jednego 
z najbardziej szanowanych międzynarodowych domów projektowych 
włoskiego Alessi. Centralny element – koło, prezentowany jest w każdej 
baterii, nawet, jeśli nie jest on widoczny na pierwszy rzut oka. Wspólnie 
z firmą Oras w projekcie wziął udział szwajcarski Laufen.
Projekt: Wiel Arets

IL BAGNO ALESSI ONE
Współpraca pomiędzy firmą Oras i włoską firmą projektową Alessi 
zwieńczona została wielkim sukcesem, jakim jest stworzenie Il Bagno 
Alessi One. Łazienka została zaprojektowana jako całość, łącząc estetykę 
projektu z praktycznością a prostota i elegancja Il Bagno Alessi One 
doskonale pasuje do nowoczesnych wnętrz. Projekt: Stefano Giovannoni

ORAS CUBISTA
Oras Cubista to wyjątkowo bogata seria nowatorskich produktów firmy 
Oras, zainspirowanych sztuką kubizmu. Te ponadczasowe baterie, 
o geometrycznych, pozostawiających pole do interpretacji kształtach są 
dziełem warsztatu projektantki Kirsi Svärd. Od niedawna w serii Oras 
Cubista dostępna jest również bezdotykowa bateria umywalkowa, także 
w wersji z rączką natrysku Bidetta.

ORAS VENTURA
Oras Ventura to wyjątkowa linia baterii, która cechuje się głównie prostotą 
użytkowania. Projektanci zadbali o ergonomię — mycie rąk jest łatwe 
i higieniczne i w kuchni, i w łazience. Projektując tę linię produktów, 
kierowano się zasadą: „Dostęp do wody tam, gdzie jest ona potrzebna”.
Projekt: Jorma Vennola
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Oras jest zdecydowanym liderem na rynku 
skandynawskim oraz jednym z największych 
producentów baterii w Europie. Grupa posiada fabryki 
w Finlandii, Norwegii i Polsce, a oprócz tego biura 
handlowe i przedstawicielstwa w większości krajów 
europejskich. 
Celem firmy jest dostarczanie produktów niezawodnych, 
o wysokiej jakości, zapewniających higienę oraz 
oszczędność wody i energii. Dzięki wykorzystaniu 
multitechnologii we wszystkich etapach produkcji 
baterii, Oras jest w stanie stworzyć idealne połączenie 
mosiądzu, masy plastycznej oraz elektroniki. 
Szeroka i wszechstronna oferta stanowi alternatywę 
dla różnego wykorzystania baterii, a także umożliwia 
wybranie właściwego rozwiązania w zależności od 
rodzaju podłączenia wody. 
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