
Minun valintani on 
Tyylikäs muotoilu  

hienostuneilla yksityiskohdilla

#WATERSMARTLIVING

Uusi Oras Stela ‑valikoima
Täydellinen yhdistelmä tyyliä ja toiminnallisuutta



Yksityiskohdilla  
on merkitystä

Meillä Oraksella on tavoitteena luoda hanoja, 
jotka ovat sekä tyylikkäitä että toimivia. Jokainen 
ominaisuus ja yksityiskohta on suunniteltu 
tarkkaan aina sulavalinjaisesta ja näyttävästä 
estetiikasta säädettävään poresuuttimeen, tai 
poresuuttimeen, jolla saadaan aikaan ns. 
vesiputousefekti. Vuosien kokemuksella hiottuja 
yksityiskohtia. Tuloksena on hienostunut ja 
täysin vaivattoman vaikutelman antava 
kokonaisuus.



Kuvittele mielessäsi hana, jonka avulla pääset 
kokemaan veden kaikessa loistossaan. Hana, 
joka tuo veden kauneuden esiin ajattomalla ja 
viimeistellyllä muotoilullaan. 

360° muotoilu, joka kattaa kaikki kulmat
Klassisten hanojen käyttövivut tarvitsevat tilaa liikkua, mikä saattaa aiheuttaa häiritseviä rakoja. Olemme Oras Stela 
‑valikoimassamme varmistaneet, että rakoja on mahdollisimman vähän ja että hanojen kaikki toiminnot ovat tarkasti 
mietittyjä ja osa kokonaisuutta. Näin voit ihailla hanan kauneutta kaikista kulmista – hanan sijainnista riippumatta.

Sisältä päin virtaavaa 
kauneutta 

Oras tarjoaa näyttävyyden lisäksi 
myös käytännöllisyyttä: 
innovatiivinen poresuuttimemme 
on helppo tarvittaessa poistaa ja 
puhdistaa.

Oras Stela ‑hanat voivat tuoda 
pesualtaaseesi ripauksen luontoa 
kiehtovalla timanttimuotoisella 
vesiputousefektillään

Näe ja koe ero



Erilaiset vipuhanat XL-versio malja-altaaseen

Olemme luoneet Oras Stela -hanavalikoimamme vastaamaan tyylikästä ja hienostunutta 
makua. Hanat on suunniteltu sopimaan kylpyhuoneesi muotoihin ja mittoihin tarkalleen, 
olipa allas sitten erillinen, upotettu tai mitä tahansa siltä väliltä.

Suunniteltu helposti  
tilaan sopivaksi 

Säädettävän poresuuttimen 
avulla voit varmistaa, että vesi 
virtaa altaaseen ilman roiskeita

Henkilökohtainen hygienia
Miellyttävä, hygieeninen ja erittäin 
monipuolinen. Kaikki Oras Stela 
-vipuhanat ovat saatavilla myös  
Oras Bidetta -käsisuihkulla 
varustettuna

Ympäristöystävällisyys ja kestävyys
•  Kosketusvapaa – auttaa vähentämään 

veden- ja energiankulutusta 
huomattavasti

•  Pitkäikäinen – suunniteltu 
pitkäikäiseksi

•  Ekologinen – aseta virtausnopeudeksi 
6 l/min

Mukavuus, hygienia ja turvallisuus
•  Miellyttävä – suunniteltu sopimaan 

useisiin allastyyppeihin ja kaikkiin 
tiloihin

•  Hygieeninen – mahdollisimman 
minimalistiset saumat, sileät pinnat ja 
kosketusvapaat mallit auttavat 
vähentämään bakteerien 
muodostumista ja helpottavat 
puhdistamista

•  Turvallinen – valmistettu 
ympäristöystävällisistä materiaaleista, 
jotka ylläpitävät veden laatua

Teknologia ja muotoilu
•  Älykäs – Bluetooth*-yhteys
•  Tyylikäs muotoilu miellyttää silmää
•  Innovatiivinen – rauhoittava veden 

virtaus



Tutustutpa Oras Stela ‑hanaan sitten ammattilaisena tai yksityisenä 
henkilönä, toivotamme sinut tervetulleeksi hanojen uuteen, luonnon 
inspiroimaan maailmaan.

Täydellistä muotoilun ja tekniikan 
tasapainoa

Lataa Oras App ‑sovellus jo tänään:

Apple ja Applen logo ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa 
maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n 
palvelumerkki. Google Play ja Google Playn logo ovat Google Inc:n 
tavaramerkkejä.

Kun huipputekniikka ja  
ensiluokkainen muotoilu kohtaavat
•  Hana vesiputousefektillä 
•  Säädettävä poresuutin auttaa säätämään veden 

virtausta altaan muotojen mukaan – ja estämään 
roiskeet

•  Kattava valikoima ja monta eri kokoa
•  Kosketusvapaa toiminta lisää mukavuutta, parantaa 

hygieniaa sekä tarjoaa pitkäaikaisia vesi‑ ja 
energiasäästöjä

Nosta projektit uudelle tasolle
•  Laaja hanavalikoima monenlaisiin tarpeisiin ja toiveisiin
•  Suunniteltu koteihin ja julkisiin tiloihin
•  Oraksen 3S‑kiinnitysjärjestelmällä varustettujen 

versioiden helppo ja nopea asennus
•  Kosketusvapaita Bluetooth‑malleja voi seurata ja säätää 

sovelluksen avulla
•  Kosketusvapaat verkko‑ tai paristokäyttöiset versiot
•  Aina luotettava tekniikka

Käytä sovellusta ja nauti kosketusvapaan teknologian eduista
Hanojen infrapunasensorit on suunniteltu havaitsemaan käsien 
liikkeet tarkasti, joten voit lopettaa veden ja energian 
ylikulutuksen – ja nauttia säästöistä
•  Valittavana kolme toimintatilaa
•  Aseta virtausparametrit
•  Ajoita automaattinen puhdistus‑ ja huuhtelutila (estämään 

veden pitkäaikainen seisominen)
•  Seuraa vedenkulutusta helposti



Tutustu uuteen Oras Stela ‑valikoimaamme
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Oras Oy
Isometsäntie 2 PL 40
26101 Rauma
SUOMI
Puh.: +358 02 83 16 
Sähköposti: info.finland@oras.com
www.oras.com

Jos haluat tutustua koko valikoimaamme, ota yhteyttä paikalliseen Oras-jälleenmyyjään. 

Oras Stela 4824FTZ
Pesuallashana
Kosketusvapaa/
Pistotulppamuuntaja
Kromi

Oras Stela 4812F
Pesuallashana
Yksiote/Bidetta
Kromi
• Projektio: 113 mm

Oras Stela 4802F
Pesuallashana
Yksiote/Bidetta
Kromi
• Projektio: 200 mm

Oras Stela 4801F
Pesuallashana
Yksiote
Kromi
• Projektio: 200 mm

Oras Stela 4807F
Pesuallashana
Yksiote/Bidetta
Kromi
• Projektio: 134 mm

Oras Stela 4806F
Pesuallashana
Yksiote/Bidetta 
Kromi
• Projektio: 107 mm

Oras Stela 4814FZ 
Pesuallashana
Kosketusvapaa/ 
Paristokäyttöinen
Kromi

Oras Stela 4805F
Pesuallashana
Yksiote
Kromi
• Projektio: 107 mm

Oras Stela 4810F
Pesuallashana
Yksiote
Kromi
• Projektio: 113 mm
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