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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.

Oras ElEctra
Ponad 30 lat doświadczeń w dziedzinie baterii elektronicznych: to naprawdę widać w linii Oras electra, naszej najpopularniejszej i uniwersalnej linii baterii bezdotykowych. Teraz 
także do zastosowań domowych. Bateria bezdotykowa pozwala na zmniejszenie o połowę zużycia wody i podniesienie komfortu obsługi oraz higieny na całkiem nowy poziom. 
szeroka gama baterii Oras electra, które mogą być stosowane w całym domu oraz ich sprawdzona niezawodność w niezliczonych miejscach użyteczności publicznej wskazują, że 
Oras jest światowym liderem w produkcji tego typu rozwiązań. Projekt: Kirsi svärd.

Oras cubista
niezwykle szeroka kolekcja Oras Cubista wprowadza do łazienki wyrafinowaną sztukę wysokiego komfortu obsługi. 
Te ponadczasowe baterie, o geometrycznych, pozostawiających pole do interpretacji kształtach są zainspirowane sztuką 
kubizmu. Od niedawna w serii Oras Cubista dostępna jest również bezdotykowa bateria umywalkowa, także w wersji 
z rączką natrysku Bidetta. Projekt: Kirsi svärd.

Oras Natura
Zestaw natryskowy Oras natura posiada unikalną funkcję pozwalającą na oszczędność do 50% wody i energii w porównaniu z tradycyjnymi natryskami. Funkcję tę aktywuje się 
poprzez naciśnięcie ekoprzycisku znajdującego się w główce rączki prysznicowej, a jej działanie jest sygnalizowane pojawieniem się zielonego pierścienia. Produkty z linii Oras natura 
są łatwe w montażu i pasują do wszystkich mieszaczy termostatycznych firmy Oras. Projekt: Kirsi svärd.

il bagNO alEssi ONE by Oras
Il Bagno alessi One by Oras to przepięknie zaprojektowana kolekcja produktów łazienkowych obejmująca baterie, meble, lustra, oświetlenie, ceramikę i akcesoria łazienkowe 
powstałe we współpracy z firmami laufen i Inda. Dostępne także w ofercie bezdotykowe baterie łazienkowe Il Bagno alessi One by Oras łączą w sobie luksusowe wzornictwo oraz 
oszczędność wody i energii. Projekt: stefano Giovannoni.

la cuciNa alEssi by Oras
la Cucina alessi by Oras stanowi wspólny projekt firm alessi i Oras, który nastawiony jest na połączenie w kuchni siły wyobraźni oraz możliwie najpełniejszej funkcjonalności. linia 
baterii obejmuje zaprojektowany przez stefano Giovannoniego zestaw dwóch baterii: jedną do zmywania (bateria jednouchwytowa), a drugą do mycia rąk (bateria bezdotykowa). 
Obie można zamontować na tym samym zlewozmywaku (obok siebie) lub niezależnie od siebie, np. w taki sposób, że bateria bezdotykowa montowana jest na komorze zlewu. 
Projekt: stefano Giovannoni
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