
Passer for et smartere
liv

Oras SMART

For de som er klare for å ta smarte valg. Berøringsfrie kraner

som sparer vann og energi, er trygge og hygieniske – passer

perfekt til både offentlige bygg og private hjem. Nå med

Bluetooth®-funksjon.



Våre produkter

Baderom

For de som setter pris på bærekraft. Kraner og dusjer som

gjør hverdagen litt enklere uten å gå på bekostning av

funksjon og design – laget av de beste, mest holdbare

materialene.

Kjøkken

For de som setter pris på enkle hverdagsøyeblikk. En rekke

kraner som har et stilig design som gir komfort og sikkerhet

til kjøkkenet.



Trygg, varig, bærekraftig – og stilig – uansett

hvilke krav du har til dusj eller kran – har vi noe

for deg.

 LES MER

Reservedeler
Tuter, dekkringer, sensorer – oppgraderer du et

baderom eller trenger å reparere noe, så hjelper

vi deg med å ?nne den delen du trenger – når du

trenger det.

 

 LES MER



For fagfolk
Våre produkter er enkle å innstallere, alltid

pålitelige og designet til å passe ethvert bruk.

Det sparer din tid og kostnader på planlegging

og de sikrer at alle krav møtes.
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Passer for bærekraftig
livsstil
Oras tilbyr smarte løsninger som gjør bruken av vann både enkel

og bærekraftig. Våre produkter er tidløse i design og funksjonalitet



og passer til ethvert bruk.

Det passer til de 2500 gangene vi bruker baderommet vårt hvert år.

Det passer til morgenrutinen og kveldsbadet. Det passer til

minimalisten, rasjonalisten og for de som ønsker det lille ekstra.

Det passer til de som bryr seg om fremtiden til planeten vår. Det

passer til de som vet at sikkerhet kommer først.

Laget av de beste, mest holdbare materialene. Våre produkter er ?t

for life.



Artikler
 ORAS STORIES



Edwin er Norges
hyggeligste rørlegger
2020!
07.09.2020
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Hvordan kan
berøringsfrie kraner
bidra til å spare vann
15.09.2020
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SMART måte å
redusere risikoen for
legionella på
21.09.2020

 LES MER


