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Oras for kjøkken

ORAS FOR KJØKKEN

KJØKKENET er hjemmets hjerte, det viktigste
rommet, hvor mange av livets verdifulle øyeblikk oppstår. Kjøkkenet er stedet hvor venner
og familie møtes til både hverdags og fest.
Mat som lages med kjærlighet, varmer både
kropp og sinn.
Det som skjer på kjøkkenet, forblir på
kjøkkenet. Når maten er ferdig, må benkene
rengjøres. Oppvasken stables, og bestikket legges i vasken. God mat etterfølges av et vakkert
kaos. I et kjøkken som er godt designet går
rengjøringen som en lek.
Funksjonelle og riktig plasserte benker
og kraner spiller en avgjørende rolle i både
matlagingen og rengjøringen. Oras’ kraner har
flere funksjoner som gjør det enkelt og komfortabelt å bruke vann. De er trygge å bruke,
de sparer både vann og energi, og de er alltid
designet med brukeren i tankene. Praktiske
funksjoner er ren skjønnhet.
Hvert Oras-produkts kvaliteter og form er
designet for å tåle tidens tann. Den stilige formen skjuler avansert teknologi som gir brukeren muligheten til å nyte livet og leve mer.

www.oras.com
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ALESSI SWAN BY ORAS
«Objektets skjønnhet ligger
i mystikken – vi må se på
objektet fra alle vinkler for
å kunne oppfatte dets sjel.»
DESIGNER MARIO TRIMARCHI
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Kranene ALESSI Sense by Oras er
strømlinjeformet i både form og funksjonalitet.
ALESSI Sense by Oras (8710F)
Alessi Sense by Oras med avstengning for
oppvaskmaskin (8725F)

Kjøkkenkomfort
La oss slappe av på kjøkkenet. Et godt kjøkken
er den perfekte rammen når man vil tilbringe
tid sammen, gjøre hverdagslige oppgaver og
lage mat med følelser.
KJØKKENET BLIR I STADIG STØRRE GRAD
hjemmets samlingspunkt og et rom hvor vi
bruker mye av tiden vår. Det perfekte kjøkkenet er en kombinasjon av riktig atmosfære og
funksjonell teknologi. Kjøkkenet er et fantastisk
sted hvor det er enkelt og komfortabelt å lage
mat – og å rydde opp når man er ferdig.
Rommets form og størrelse påvirker hvordan kjøkkenet kan utformes. Store rom har
plass til et L-formet kjøkken som bruker alle
hjørnene på en effektiv måte. Perfekt hvis du
vil ha en kjøkkenøy eller et spisebord. U-formede kjøkken fungerer også i store rom. Du
kan ha benker på tre vegger og masse plass til
både arbeid og oppbevaring.
En av de viktigste tingene med et funksjonelt kjøkken, er hvor kranene plasseres. De
bør plasseres i nærheten av komfyren. Kjøkken med en kjøkkenøy kan med fordel ha en
kran på kjøkkenøyen også. Å velge riktig kran
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forbedrer måten vi forbruker og bruker vann.
Det er enkelt å arbeide som en proff når du har
riktig utstyr.
Kjøkkenet representerer beboernes personlighet når det kommer til både funksjonalitet
og form. Valget av materialer og kraner er en
viktig del av designen. Kranene er en viktig del
av kjøkkenet, men de kan også fungere som
blikkfang. Ta for eksempel en titt på ALESSI
Swan by Oras, som virkelig setter prikken over
i-en i hjemmet.

Oras for kjøkken
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Den nye kolleksjonen
Oras Safira har også
en kjøkkenkran med
sidehendel.
Oras Safira (1029F)

Det store i det lille
Et lite, men godt
designet kjøkken
gir rom for store
funksjoner.

HVIS DET ER PLASSMANGEL på kjøkkenet,
bør benker og kjøkkenutstyr plasseres langs
den ene veggen i en I-form. Denne enkle planen maksimerer benkeplassen og sørger for at
kjøleskap, komfyr og kraner havner i nærheten
av hverandre.
I-formede kjøkken er ofte knyttet til stuen
som åpne kjøkken, noe som gjør det enda viktigere å velge materialer og kraner som en del av
interiørdesignet. Massiv, iøynefallende design
er kanskje ikke det beste valget for trange rom.
Mindre kraner som passer til rommets dimensjoner, er ofte bedre egnet.
Smale rom er egnet for II-formede kjøkken,
altså parallelle kjøkken med to I-formede kjøkken mot hverandre. Ved å plassere funksjoner i
nærheten av hverandre på motstående vegger
får man et effektivt kjøkken. Derfor er dette
modellen som mange profesjonelle kokker
velger.

9m
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De perfekte
funksjonene
Kjøkkenkranen er det mest brukte apparatet
i hele huset, og du har bruk for den mange
ganger hver eneste dag. Familiens størrelse
og vaner bestemmer hvilken kran som passer
best på kjøkkenet.
GOD DESIGN OG AVANSERT teknologi gjør
det enkelt å arbeide på kjøkkenet. Hvis kjøkkenet brukes hyppig, er det mest viktig at kranen
er slitesterk og komfortabel. Enkelte hjem kan
velge å prioritere design. Det er viktig når det
kommer til estetikk, men også av praktiske
hensyn. Du må huske å ta høyde for hvor god
plass du vil ha under kranen og om det skal gå
an å svinge den fra side til side.
En svingbar tut kan enkelt flyttes når du
trenger det, og hvis kjøkkenet har to oppvaskkummer, kan kranen brukes til begge. Kranens
praktiske funksjoner forbedres med et uttrekkbart dusjhode som gjør det enklere å fylle
kjeler, skylle av tallerkener og vaske oppvaskkummen.

Studier viser at 70 % av alt vann som brukes
på kjøkkenet er enten varmt eller kaldt. Kun
30 % av vannet er en kombinasjon av disse.
Hybridkraner, som Oras Optima, leverer varmt
og kaldt vann separat, og den berøringsfrie
funksjonen sørger for at du får vann ved riktig
temperatur når du for eksempel skal vaske
hendene.
Elektroniske kraner har blitt populære i
hjemmene våre fordi de er hygieniske og sparer vann. Bakterier og virus spres ofte mellom
mennesker når vi tar hverandre i hånden og tar
på overflater, noe som betyr at berøringsfrie
kraner gir betydelig bedre hygiene på kjøkkenet. Elektroniske kraner lar deg bruke vann på
en mer nøyaktig måte enn noensinne.

Nye Oras Optima har
berøringsfri betjening
samt EasyGriphendler for varmt og
kaldt vann. En høy og
meget fleksibel tut
med to strålemønster
gir enda bedre
brukervennlighet.
Oras Optima (2728F)
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Den uttrekkbare tuten gjør det
enkelt å skylle av tallerkenene.
Oras Signa (2227F)

Den smarte avstengningen
for oppvaskmaskinen gjør
hjemmet tryggere.

Mange kraner er tilgjengelige med en
smart avstengning for oppvaskmaskin.
Ventilen stenges automatisk etter en forhåndsdefinert tidsperiode for å forebygge
vannskader.

www.oras.com
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Kitchens
Are Made For

BRING NG
PEOPLE
Together
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NY. DESIGN.

Svaneliknende
eleganse
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ALESSI Swan by Oras
Alessi Swan er en ny design som kombinerer svanens
grasiøse linjer med smarte Oras-funksjoner. Kranen er et
resultat av et ønske om å skape en estetisk innovasjon.
Ved å gi kranen svanens prakt og eleganse, har designeren
skapt nye måter å bruke kraner på.
Kranen er tilgjengelig i flere modeller. Den
grunnleggende modellen har to hendler – én for å justere
vannmengden, og én for å justere temperaturen. Maksimal
vannmengde er 12 liter i minuttet. Den elektroniske
modellen har en Smart-knapp som gjør det mulig å åpne
og stenge kranen ved å trykke på knappen. Sikkerheten
ivaretas ved hjelp av LED-belysning som lyser rødt når
vannet blir varmere enn 32 grader. Den blinker når vannet
blir varmere enn 45 grader.
Design: Mario Trimarchi

Kranen er tilgjengelig med en
brukervennlig, uttrekkbar hånddusj.
Når dusjen fjernes fra holderen, åpnes
kranen. Vannet stopper automatisk
etter to minutter eller når dusjen
plasseres i holderen igjen.

www.oras.com
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ØKOLOGISK. DESIGN.

Skjønnhet
og intelligens

Alessi Sense by Oras er
også tilgjengelig med en
smart avstengning for
oppvaskmaskin. Ventilen
stenger vanntilførselen etter
enten 3 eller 12 timer etter
at den er åpnet.
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ALESSI Sense by Oras
Den strømlinjeformede Alessi Sense by Oras er
vakker på både utsiden og på innsiden. Den elegante
teknologien gir mindre vannforbruk og skåner
miljøet. Kranen åpnes ved hjelp av et lett trykk på
toppen, og deretter renner vannet i seks sekunder
(fabrikkinnstilling). Ved å trykke på kranen i ett
sekund holder den seg åpen i ett minutt. Hendelen
for justering av temperaturen lar deg også stille inn
temperaturen når kranen aktiveres med den. Kranen
kan også aktiveres ved hjelp av temperaturhendelen
for å få enten varmt eller kaldt vann. Da vil kranen
stenges automatisk etter fem minutter.
Design: Rodrigo Torres

www.oras.com
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DESIGN.

Som en skulptur

Strålesamler er
integrert i tuten.
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LA CUCINA ALESSI by Oras
Ettgrepskranen og den skulpturelle tuten utformet av
Alessandro Mendini er den perfekte avslutningen på
et stilig kjøkken. Designen fullendes av en strålesamler
som er integrert i tuten og som bidrar til å holde
kranen ren. Den høye, svingbare tuten gjør det enkelt å
arbeide i vasken. Kranen fås også med avstengning for
oppvaskmaskin.
Design: Alessandro Mendini

www.oras.com

19

NY. MULTIFUNKSJONELL.
DESIGN.

Unik fra
alle vinkler

20
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Oras Signa er tilgjengelig
med en integrert uttrekkbar
tut. Hybridversjonen kan
betjenes berøringsfritt.

Oras Signa
Oras Signa har en innovativ, 360-graders visuell design
som gjør den unik fra alle vinkler. Kranen er tilgjengelig
i både klassisk og hybrid utførelse. Hybridversjonen
kan betjenes uten å ta på den. Du trenger bare å
bevege hånden i nærheten av kranen. Kranen stenges
automatisk etter seks sekunder. Kranhodet kan roteres
150 grader slik at du kan bruke hele vasken. Både
hybridutgaven og den klassiske ettgrepskranen er
tilgjengelig med integrert uttrekkbar tut.

www.oras.com
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ERGONOMISK. DESIGN.

Moderne
og grasiøs
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Oras Aventa
Oras Aventas skulpturelle design kombinerer
brukervennlighet med allsidighet. Alle de viktigste
justeringene kan gjøres med ett grep. Den høye tuten gir
masse plass til å arbeide i vasken. Den uttrekkbare tuten
gjør det enkelt å fylle store kjeler, og det blir enklere å
holde kjøkkenet rent.
Design: Jorma Vennola

Den uttrekkbare tuten
gjør det enklere å
arbeide på kjøkkenet.

www.oras.com
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DESIGN.

Kjøkkenkunst
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Oras Cubista
Oras Cubista er en standard ettgrepskran som er inspirert
av de geometriske formene vi finner i kubismen. Den
vakkert buede tuten gjør Oras Cubista til et ordentlig
midtpunkt på kjøkkenet, samtidig som du får god plass til
å arbeide under kranen. Den elektroniske avstengningen
til oppvaskmaskin gir bedre sikkerhet ved å stenges
automatisk etter enten 4 eller 12 timer.
Oras Cubista er også tilgjengelig i miljøvennlige
varianter som gir betydelige besparelser i både
vannforbruk og kostnader.
Design: Kirsi Svärd.

Du åpner den smarte
avstengningen til
oppvaskmaskinen
ved å trykke på en
knapp, og den stenges
automatisk.

www.oras.com
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NY. MULTIFUNKSJONELL.
ØKOLOGISK.

En praktisk
hybrid

Oras Optima gir kjøkkenet
profesjonelle funksjoner i en stilig
innpakning. Den kjente og pålitelige
kranen har blitt oppdatert med nye
funksjoner: En fleksibel tut og en
hånddusj med to strålemønster.
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Oras Optima
Oras Optima er en smart kjøkkenkran med EasyGrip-hendler
for varmt og kaldt vann, samt en berøringsfri funksjon.
Modellen med display har et tydelig, digitalt panel som
viser vannets temperatur. Displayet varsler deg ved å blinke
hvis temperaturen overstiger 42 grader. Den berøringsfrie
funksjonen aktiveres ved å føre hånden innenfor sensorens
rekkevidde. Den høye, svingbare tuten gjør det enklere
å arbeide i vasken. Kolleksjonen inneholder også ulike
ettgrepskraner.
Den smarte ventilen for oppvaskmaskin stenges automatisk etter enten 4 eller 12 timer, noe som forebygger vannskader. Optimas ettgreps kjøkkenkraner er også tilgjengelige
med en øko-knapp som gjør dem enkle å bruke og som gjør
det enkelt å spare både vann og strøm.
Design: Kirsi Svärd.

EasyGrip-hendlene gir
både varmt og kaldt vann
på et øyeblikk, og det
digitale displayet viser
vannets temperatur.

www.oras.com
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NY. BESTSELGER.

Den slitesterke
favoritten

Det nyeste
medlemmet i den
store Oras Safirakolleksjonen har
sidebetjent hendel.
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Oras Safira
Oras Safiras nye redesign flyter sømløst inn i moderne trender. Den
er utviklet for å passe i ethvert hjem. Færre skjøter, mindre åpninger
og jevne kurver gjør Oras Safira til det perfekte valget til ethvert
kjøkken. Den sidebetjente kranen med svingbar tut har en slank og
elegant form, og den er praktisk og hygienisk å bruke. Dette er også
en hygienisk løsning siden tuten alltid er ren og tørr takket være
sidehendelen. Den effektive vannstrømmen gjør at du raskt og enkelt
kan fylle kjelene. Minimalt med åpninger og små skjøter gjør det
ekstremt enkelt å holde kranen ren.
Oras Safira har innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde, og den kan stilles inn for å spare både
strøm og vann. Oras Safira er også tilgjengelig i miljøvennlige varianter
som gir betydelige besparelser i både vannforbruk og kostnader. Velg
riktig. Spar tid. Lev mer.

Den keramiske ventilen for oppvaskmaskin er
enkel å betjene, og den fungerer med både
varmt og kaldt vann. De ulike tutalternativene
gir ekstra fleksibilitet og komfort når du
utfører oppgaver på kjøkkenet.

www.oras.com
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Alessi Swan by Oras

ORAS NR. 8220F
NRF nr. 4200428

ORAS NR. 8222F
NRF nr. 4200429

ORAS NR. 8223F
NRF nr. 4200431

ORAS NR. 8225F
NRF nr. 4200432

ALESSI Swan by Oras,
kjøkkenkran med svingbar
tut

ALESSI Swan by Oras,
kjøkkenkran med svingbar tut og
smart trykknapp. 230/12 V

ALESSI Swan by Oras,
kjøkkenkran med svingbar tut og
smart trykknapp. 230/12 V.

ALESSI Swan by Oras,
kjøkkenkran med avstengning
for oppvaskmaskin, svingbar tut
og Smart trykknapp. 230/12 V

ORAS NR. 8227F
NRF nr. 4200433
ALESSI Swan by Oras,
kjøkkenkran med avstengning for
oppvaskmaskin, svingbar tut og
Smart trykknapp. 230/12 V

Alessi Sense by Oras

La Cucina Alessi by Oras

ORAS NR. 8720F,
NRF nr. 4200401

ORAS NR. 8725F,
NRF nr. 4200402

ORAS NR. 8530F,
NRF nr. 4200331

ORAS NR. 8535F,
NRF nr. 4200332

ALESSI Sense by Oras,
kjøkkenkran med svingbar
tut. 230/12 V.

ALESSI Sense by Oras,
kjøkkenkran med svingbar
tut og smart oppvaskmaskinventil. 230/12 V.

La Cucina ALESSI by Oras,
kjøkkenkran

La Cucina ALESSI by Oras,
kjøkkenkran med avstegningskran
for oppvaskmaskin

ORAS NR. 2220F,
NRF nr. 4200424

ORAS NR. 2225F,
NRF nr. 4200425

ORAS NR. 2222F,
NRF nr. 4200426

Oras Signa kjøkkenkran med
uttrekkbar tut.

Oras Signa kjøkkenkran med
uttrekkkbar tut og smart
avstengning av oppvaskmaskin
trykknapp.

ORAS NR. 2227F,
NRF nr. 4200427

Oras Signa kjøkkenkran med
hybrid funksjon og uttrekkbar
tut.

Oras Signa kjøkkenkran med
hybrid funksjon, uttrekkbar
tut og smart avstengning av
oppvaskmaskin trykknapp

Oras Signa

Oras Aventa
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ORAS NR. 5930,
NRF nr. 4201741

ORAS NR. 5932,
NRF nr. 4201742

Oras Aventa kjøkkenkran

Oras Aventa kjøkkenkran
med avstegningskran for
oppvaskmaskin

Oras for kjøkken

ORAS KJØKKENKRANER

Oras Cubista

ORAS NR. 2838F,
NRF nr. 4200335

ORAS NR. 2839F,
NRF nr. 4200336

ORAS NR. 2839F-Y,
NRF nr. 4200395

Oras Cubista kjøkkenkran

Oras Cubista kjøkkenkran med
elektronisk avstengningskran
for oppvaskmaskin 6 V

Oras Cubista kjøkkenkran med
elektronisk avstengningskran for
oppvaskmaskin 6 V

ORAS NR. 2720F,
NRF nr. 4200374

ORAS NR. 2725F,
NRF nr. 4200376

ORAS NR. 2722F,
NRF nr. 4200375

ORAS NR. 2727F,
NRF nr. 4200377

Oras Optima kjøkkenkran med
hendler for varmt- og kaldtvann,
og berøringsfri funksjon, 3 V

Oras Optima kjøkkenkran
med hendler for varmt- og
kaldtvann, berøringsfri funksjon,
smart avstegningskran for
oppvaskmaskin, 3 V

Oras Optima kjøkkenkran
med hendler for varmt- og
kaldtvann, berøringsfri funksjon,
temperaturdisplay, 230/5 V

Oras Optima kjøkkenkran med hendler
for varmt- og kaldtvann, berøringsfri
funksjon, temperaturdisplay, smart
avstegningskran for oppvaskmaskin
230/5 V

ORAS NR. 2728F,
NRF nr. 4200437

ORAS NR. 2729F,
NRF nr. 4200438

ORAS NR. 2738F,
NRF nr. 4200439

ORAS NR. 2739F,
NRF nr. 4200441

Oras Optima kjøkkenkran
med grepsvennlige hendler
for varmt- og kaldt vann,
berøringsfri funksjon,
temperaturdisplay med
varselindikator for varmt vann,
fleksibel høy svingbar tut og
strålesamler. Vannmengde
og temperatur reguleres med
separate hendler. Tutens
svingradius er fabrikkinnstilt til
120° (kan begrenses til 60° eller
80°). 230/5 V

Oras Optima kjøkkenkran med
grepsvennlige hendler for
varmt- og kaldtvann, berøringsfri
funksjon, temperaturdisplay med
varselindikator for varmt vann,
fleksibel høy svingbar tut og
elektronisk avstegningskran for
oppvaskmaskin. Vannmengde
og temperatur reguleres med
separate hendler. Tutens
svingradius er fabrikkinnstilt til
120° (kan begrenses til 60° eller
80°). 230/5 V

Oras Optima kjøkkenkran med
grepsvennlig side hendel, fleksibel
høy tut og perlator. Tutens
svingradius er fabrikkinnstilt til
120° (kan begrenses til 0° eller
60°). Alle deler som er i kontakt
med vann er i blyfritt materiale.

Oras Optima kjøkkenkran med
grepsvennlig side hendel, fleksibel høy
tut, perlator og smart avstengning for
oppvaskmaskin. Tutens svingradius er
fabrikkinnstilt til 120° (kan begrenses til 60°
eller 80°). 6 V

ORAS NR. 2733F,
NRF nr. 4200378

ORAS NR. 2734F,
NRF nr. 4200379

Oras Optima kjøkkenkran med
grepsvennlig hendel

Oras Optima kjøkkenkran med
med grepsvennlig hendel og
smart avstegningskran for
oppvaskmaskin, 6 V

Oras Optima

www.oras.com
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ORAS KJØKKENKRANER

Oras Safira
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ORAS NR. 1030F
NRF nr. 4200408

ORAS NR. 1035F
NRF nr. 4200412

ORAS NR. 1023F
NRF nr. 4200411

ORAS NR. 1032F
NRF nr. 4200414

Oras Saﬁra kjøkkenkran

Oras Saﬁra kjøkkenkran
med avstegningskran for
oppvaskmaskin

Oras Saﬁra kjøkkenkran med
varmtvannsbeholder for
fritidsbolig

Oras Saﬁra kjøkkenkran med
uttrekkbar tut med dusjstråle

ORAS NR. 1028F
NRF nr. 4200406

ORAS NR. 1029F
NRF nr. 4200407

ORAS NR. 1038F
NRF nr. 4200415

ORAS NR. 1027
NRF nr. 4200413

Oras Saﬁra kjøkkenkran med
høy tut og sidegrep

Oras Saﬁra kjøkkenkran med høy
tut og sidegrep. Avstengning for
oppvaskmaskin

Oras Saﬁra kjøkkenkran
– Med avstegningskran for
oppvaskmaskin:
ORAS NR. 1039F,
NRF nr. 4200416

Oras Saﬁra kjøkkenkran med
vaskebørste og avstegningskran
for oppvaskmaskin
Uten avstegningskran:
Oras nr. 1022,
NRF nr. 4200409
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Oras Protec betyr at det er trygt, miljøvennlig og enkelt
å bruke vann.
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Oras bruker bare slitesterke materialer av høy kvalitet. Trykksatte deler i kraner produseres alltid av DZR-messing for
å minimere avsinking. Når produkter er merket med Oras
Protec, betyr det at råmaterialene i kranen inneholder mindre
enn 0,3 % bly. Ingen av delene som kommer i kontakt med
drikkevann, har nikkelbelegg.
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Metall som kommer i kontakt med drikkevann
Implementering av felleslisten 4MS
Alle Oras-produkter produseres av materialer som står på felleslisten 4MS
for metall som brukes i produkter som kommer i kontakt med drikkevann.
Listen oppdateres regelmessig av UBA i Tyskland. Kriteriene gjelder ikke
for reservedeler. Likevel vil Oras også fortløpende bytte ut materialer som
brukes i reservedeler for å sikre best mulig kvalitet.

DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB sertifiserer
at ledelsessystemet i Oras Group overholder de angitte
standardene. Alle produksjonsanlegg er sertifisert i samsvar
med ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 50001:2011, og
Rauma og Olesno er i tillegg sertifisert i samsvar med OHSAS
18001:2007. Sertifiseringen gjelder utvikling, markedsføring,
salg og service etter salg, logistikk, produksjon, montering og
distribusjon av sanitærarmatur.

www.oras.com
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Hovedkontoret for konsernet ligger i Rauma, Finland, og konsernet
har fire produksjonsanlegg: Burglengenfeld (Tyskland), Kralovice (Tsjekkia),
Olesno (Polen) og Rauma (Finland). Oras-konsernet sysselsetter ca 1.400
mennesker i tjue land. Oras-konsernet eies av Oras Invest,
et familieselskap og en industriell eier.

ORAS ARMATUR AS
Smeltedigelen 1, N-0195 Oslo
Tel. +47 74 85 41 10 | E-mail: info.norway@oras.com
www.oras.com

Oras forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten nærmere varsel.

Oras Group er en stor europeisk leverandør av sanitærutstyr:
markedsleder i Norden, og et ledende selskap i det kontinentale Europa.
Selskapets mål er å gjøre bruk av vann lett og bærekraftig.
Visjonen er å bli ledende i Europa innen avanserte sanitærutstyr.
Oras Konsernet har to sterke merkevarer, Oras og Hansa.
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