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2. ORAS OPTIMA*

Disse armaturer har noget nyt, noget smart, 
noget ekstra i sig – de er mere end bare et armatur. 

De smarte funktioner gør brugen af armaturet lettere, 

mere sikkert og mere miljøvenligt.

De nye armaturer – Brugervenlig, Miljøvenlig og Sikkert. 

Smart included.

BrugerVenLig
Smarte funktioner og gennemtænkt design  

gør din hverdag lettere

miLJØVenLig
Tag hensyn til verdenen og spar samtidig  

penge på dit vand- og energiforbrug

sikker 
Er sikker at anvende for dig og dem du  

holder af



Mød  
den nye  
generation  
Oras armaturer
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4. ORAS OPTIMA*

kØkkenarmatur

BrugerVenLig
Betjeningsvenlige greb og  
berøringsfri funktion

miLJØVenLig
Vand- og energibesparende

sikker
Temperaturdisplay med advarsel  
ved varmt vand



et moDerne, BrugerVenLigt kØkkenarmatur, 

som baner vejen for Oras Optima produktfamilien med sin 

smarthed, funktionalitet og designprincipper.

Med en høj, svingbar tud, manuel og berøringsfri funktion, 

forindstillet temperatur og signallys. Fås også i en version 

med en smart afspærringsventil til opvaskemaskinen, der 

lukker automatisk – armaturet er designet til, at opfylde 

alle dine behov i køkkenet.

Let at installere, al teknologien er inden i armaturet og ikke 

i en boks under vasken.

For detaljer om produktet se siderne 18–19.

Alt det 
smarte  
indeni
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6. ORAS OPTIMA*

kØkkenarmatur 

BrugerVenLig
Betjeningsvenligt greb

miLJØVenLig
Blyfri materialer
 

sikker
Smart afspærringsventil til 
opvaskemaskinen, der lukker 
automatisk

For detaljer om produktet se siderne 18–19.



en stiLet komBination af krom og mØrkegrå. 
Køkkenarmaturet passer perfekt ind i det moderne køkken. 

Både vandmængde og temperaturen styres i samme greb, 

som er lavet i et materiale, der gør det betjeningsvenligt. 

Den store plads under en svingbar tud, giver god plads til 

arbejdet i vasken.

Køkkenarmaturet fås også i en version med en smart 

afspærringsventil til opvaskemaskinen.

Stil og  
anvendelig-
hed
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8. ORAS OPTIMA*

smart Design

Design har aLtiD Været en DeL af oras. 
Vi producerer ikke bare armaturer. Vi vil have, at 

de har tidløs elegance og en langtidsholdbar an-

vendelighed, der går ud over det normale.

Hoveddesigneren Kirsi Svärd, har sammen med 

produkt og teknik ingeniørerne i Oras’ R & D 

team, skabt Oras Optima familien. Udviklingen 

kom af klare behov fra forbrugerne. Over en peri-

ode på 2 år, er design og tekniske løsninger kom-

bineret og raffineret til de produkter, vi ser i dag. 

Ekspertise og input fra alle deltagende har været 

afgørende – hos Oras er der en specialist til alt.



”Produktdesign betyder, at 
finde nye løsninger og at 
stykke ting sammen. Det er en 
balance mellem designets ud-
seende, de tekniske løsninger 
og det, at det kan produceres.”
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hånDVaskarmatur

BrugerVenLig
Berøringsfri håndvask 

miLJØVenLig
Vand- og energibesparende 

sikker
Forbedret hygiejne

For detaljer om produktet se siderne 18–19.



Det minimaListiske og rene Design, 

på det berøringsfri armatur gør, at det passer 

ind i alle hjem.

De smarte, brugervenlige funktioner, gør det-

te tidløse armatur til et fornuftigt valg, til bru-

gere i alle aldre. Armaturet åbner for vandet, 

uden af der skal røres ved det. Temperaturen 

reguleres let og mængdebegrænseren sikre 

et lavt vandforbrug.

Tidløs  
og smart 
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12. ORAS OPTIMA*

simpeL og ganske enkeL smart. 
Det krom og mørkegrå håndvaskarmatur 

passer ind i en bred vifte af vaske og om-

givelser. Det holdbare, betjeningsvenlige 

greb er bygget af to forskellige materialer, 

perfekt integreret i hinanden.

Fås også i en version med smart trykknap 

for, at åbne og lukke armaturet med en 

enkel berøring.

Smart trykknap 
for at åbne med 

en enkel berøring    



BrugerVenLig
Smart trykknap for fjernstyring

miLJØVenLig
Blyfri materialer

sikker
Automatisk lukning  
ved brug af trykknap

hånDVaskarmatur

For detaljer om produktet se siderne 18–19.
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Uafhængig 
Smart Bidetta 



BrugerVenLig
Smart Bidetta for fjernstyring 

miLJØVenLig
Blyfri materialer 

sikker
Praktisk til personlig hygiejne

Den ny, smart generation af oras BiDetta 
hånDBrusere er perfekt til personlig hygiejne.

Smart Bidetta er fjernstyret, således at håndvaskarmatu-

ret ikke skal åbnes. Smart Bidetta kan derfor installeres 

længere væk fra armaturet.

smart BiDetta

For detaljer om produktet 

se siderne 18–19. 
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Det termostatiske kar- og Bruserarmatur, 
er et eLegant og smart VaLg til dit badeværelse. 

Designet forkæler øjet og hånden. Den ekstremt præcise 

termostat, giver dig en stabil vandtemperatur. Mængdebe-

grænseren styrer vandmængden for, at spare vand – men 

sikre samtidig, at der er vand nok til et komfortabelt bad. 

Den store hovedbruser giver et brusebad blødt som regn. 

Håndbruseren har multifunktion.

Den korte, brede tud på kararmaturet, er perfekt vinklet 

for, at ramme badekaret.

Brusersættene kan let installeres på væggen.  Det inte-

grerede støttegreb er praktisk og giver ekstra sikkerhed i 

badet.

BrugerVenLig
Betjeningsvenlige greb

miLJØVenLig
Mængdebegrænser

sikker
Skoldningsspærre

kar- og Bruserarmaturer 

For detaljer om  

produktet se siderne  

18–19.



Nyd 
dit 
brusebad

kar- og Bruserarmaturer 
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Oras Optima køkkenarmatur med 
betjeningsvenlige greb til varm og kold 
vand, berøringsfri funktion, 3 V 
Oras nr. 2720F
VVS nr. 705682504

Oras Optima køkkenarmatur med 
betjeningsvenlige greb til varm og 
kold vand, berøringsfri funktion, smart 
afspærringsventil til opvaskemaskine, 3 V
Oras nr. 2725F
VVS nr. 705683504

Oras Optima køkkenarmatur med 
betjeningsvenlige greb til varm og 
kold vand, berøringsfri funktion, 
temperaturdisplay med advarsel ved 
varmt vand, 230/5 V
Oras nr. 2722F
VVS nr. 705684504

Oras Optima køkkenarmatur med 
betjeningsvenlige greb til varm og 
kold vand, berøringsfri funktion, 
temperaturdisplay med advarsel ved 
varmt vand, smart afspærringsventil til 
opvaskemaskine, 230/5 V
Oras nr. 2727F
VVS nr. 705685504

Oras Optima køkkenarmatur med 
betjeningsvenligt greb
Oras nr. 2733F
VVS nr. 705887504

Oras Optima køkkenarmatur med 
betjeningsvenligt greb, smart 
afspærringsventil til opvaskemaskine, 
6 V
Oras nr. 2734F
VVS nr. 705888504

Oras Optima berøringsfri 
håndvaskarmatur med temperaturgreb, 
6 V
Oras nr. 1714F
VVS nr. 704264004

Oras Optima håndvaskarmatur med 
betjeningsvenligt greb
Oras nr. 2710F
VVS nr. 701568504
– med push-up bundventil
Oras nr. 2700F
VVS nr. 701958504

Oras Optima håndvaskarmatur med 
betjeningsvenligt greb, Oras Bidetta 
håndsbruser, bruserslange og 
vægholder
Oras nr. 2712F
VVS nr. 703885504
– med push-up bundventil
Oras nr. 2702F
VVS nr. 703886504 

Oras Optima håndvaskarmatur med 
betjeningsvenligt greb, Smart Bidetta 
med fjernstyring, forblandet vand og 
automatisk lukning. 
*Oras nr. 2713F

– med push-up bundventil 
*Oras nr. 2703F

Oras Optima håndvaskarmatur med 
betjeningsvenligt greb, Smart trykknap 
med fjernstyring, forblandet vand og 
automatisk lukning. 
*Oras nr. 2711F

– med push-up bundventil
*Oras nr. 2701F

Oras Optima håndvaskarmatur med 
betjeningsvenligt greb, Smart Bidetta 
med fjernstyring, forblandet vand og 
automatisk lukning. Smart trykknap 
med fjernstyring, forblandet vand og 
automatisk lukning.
*Oras nr. 2715F

– med push-up bundventil
*Oras nr. 2705F

optima proDukter  



Oras Optima termostatisk bruserarmatur 
med betjeningsvenlige greb. Brugervenlig 
skoldningsspærre i grebet. Mængdebegrænser. 
Oras nr. 7160
VVS nr. 722270104

Oras Optima termostatisk kar- og 
bruserarmatur med betjeningsvenlige greb. 
Brugervenlig skoldningsspærre i grebet. 
Mængdebegrænser. 
Oras nr. 7140
VVS nr. 722271104

Oras Optima termostatisk 
bruserarmatur med 
betjeningsvenlige greb. Brugervenlig 
omskifter og skoldningsspærre i 
grebet. Mængdebegrænser. 
Med brusersæt 
*Oras nr. 7196

Termostatisk kar- og bruserarmatur 
med betjeningsvenlige greb. 
Brugervenlig skoldningsspærre i 
grebet. Mængdebegrænser. 
Med brusersæt
*Oras no. 7197

Oras Optima  
termostatisk rain bruserarmatur 
med betjeningsvenlige greb. 
Brugervenlig omskifter og 
skoldningsspærre i grebet. 
Mængdebegrænser. 
Håndbruser med multifunktion, 
for en mere komfortabel 
bruseoplevelse samt 
rengøringsvenlig anti-kalk si, 
bruserholder og vægholder. 
*Oras nr. 7192

 

Oras Optima termostatisk 
rain bruserarmatur med 
betjeningsvenlige greb og 
udløbstud. Brugervenlig omskifter 
og skoldningsspærre i grebet. 
Mængdebegrænser. 
Oras nr 7191
VVS nr. 722272804

Oras Optima brusersæt med 
1500 mm bruserslange, 
bruserstang, bruserholder, 
vægholder og håndbruser 
med multifunktion, for en mere 
komfortabel bruseoplevelse samt 
rengøringsvenlig anti-kalk si. 
Integreret mængdebegrænser.
*Oras nr. 2790

Oras Optima brusersæt med 1500 
mm bruserslange, bruserstang, 
bruserholder, vægholder og 
håndbruser med multifunktion, for 
en mere komfortabel bruseoplevelse 
samt rengøringsvenlig anti-kalk 
si. Integreret mængdebegrænser. 
Inklusiv støttegreb
*Oras nr. 2792

*Leveres efteråret 2013
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ORAS ARMATUR A/S
Strevelinsvej 12
7000 Fredericia
Telefon 7595 7433
Telefax 7595 8027
E-mail: info.denmark@oras.com
www.oras.com

Yderligere oplysninger fås på www.oras.com.

Oras forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel.
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Oras er en væsentlig udvikler, 
producent og forhandler af køkken- 
og håndvaskarmaturer. Lige siden 
virksomhedens grundlæggelse i 1945 
i Rauma, Finland, har Oras været 
dedikeret til at bringe produkter af høj 
kvalitet og design med brugervenlige 
teknologiske løsninger til markederne. 
Hver teknologisk forbedring er 
designet til, at bidrage til vand og 
energibesparelser.
Allerede i 1990’erne præsenterede 
Oras berøringsfri elektroniske 
armaturer, for de europæiske HVAC 
markeder. 

Oras er ejet af familieselskabet 
Oras Invest. Alle Oras armaturer er 
produceret i Europa, på selskabets 
fabrikker, der ligger i Rauma, 
Finland og i Olesno Polen. Råvarer 
og komponenter, som anvendes 
i produktionen er indkøbt fra 
europæiske leverandører. For mere 
information: www.oras.com

Det Norske Veritas OY/AB har 
certificeret Oras OY, Rauma, Finland 
i kvalitetssystemet ISO 9001, 
miljøsystemet ISO 14001 samt det 
erhvervsmæssige sundheds- og 
sikkerheds system OHSAS 18001. 

Systemet gælder for udvikling, 
produktion, markedsføring, salg og 
support af armaturer, ventiler og 
tilbehør.
TÜV CERT Certifikations afdeling af 
TÜV NORD miljøcertfikationsselskab 
GmbH bekræfter at Oras Olesno sp. 
z.o.o. i Olesno, Polen har etableret og 
opfylder kvalitets- og miljømæssige 
krav for fremstilling, lagerføring, 
markedsføring, salg og support af 
armaturer, ventiler og tilbehør. Der 
er foretaget tests som beviser at 
forudsætningerne for ISO 9001, 
ISO 14001 samt OHSAS 18001 
standarderne er opfyldt.


