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Water is Worth Loving



Inteligentné riešenia od 
Oras: hygiena a ekológia 
pre domácnosť. 
Technológia dneška ponúka  
skvelé možnosti využitia pre  
rôzne ekologické riešenia.

Je na čase by múdry vzhadom k vode. Múdrejší než kedykovek predtým. Funkčnos 

a inovácie prinášajú nespočet detailov, ktorými bojujú proti konvenčnému spôsobu 

myslenia a poskytujú Vám skúsenos toho najpríjemnejšieho používania, akú Vám 

len vodovodná batéria sama o sebe môže ponúknu. Inteligentnos je možné objavi 

v jednoduchej inštalácii, bezpečnosti, použití a spoahlivosti. 

Inteligentná
Viac potešenia 
s inovatívnymi funkciami

Tieto batérie môžete zapnú či vypnú jednoduchým pohybom ruky bez akéhokovek 

dotyku. Je to funkcia, ktorá nielen pomáha šetri vodou a energiou, navyše Vám 

umožní to najväčšie potešenie z vody vo Vašom každodennom živote. Žiadne 

kvapkanie nedotiahnutých kohútikov a príjemná, vopred nastavená teplota alebo 

množstvo napustenej vody, žiadne ušpinené kohútiky. 

Hygienická
Maximálna hygiena 
s minimálnou námahou

Každá vodovodná batéria Oras je navrhnutá tak, aby uahčila Váš život. Takto 

definujeme pojem užívatesky prívetivá. To je to, čo činí Oras jedinečným. Uvidíte 

sami, hne ako sami nejaký výrobok Oras vyskúšate. To Vám subujeme.

Príjemná
Uahčuje Vám život

Prsty si na povrchu batérií Oras neoparíte. Aj niektoré naše základné vodovodné 

batérie sú vybavené bezpečnostným tlačidlom, ktoré chráni tie najmenšie ručičky 

pred ujmou. Stála teplota je tiež kúčový bezpečnostný faktor u spŕch. Automatické 

ventily pre umývačky riadu sa uzavrú, hne ako je umývanie dokončené. Oras je 

dobrou vobou pre rodiny s malými demi, ale aj pre starších alebo handicapovaných.   

Bezpečná
Jednoduché a bezpečné 
používanie

Čistá voda sa stáva vzácnou komoditou a nie je možné ju bra na ahkú váhu ani 

tam,  kde je vody dostatok a je čistá. Horúca voda môže ma na svedomí až jednu 

tretinu nákladov na domácnos za elektrinu. Naša prvá úsporná páková vodovodná 

batéria bola vytvorená v roku 1976. Od tej doby máme vedúce postavenie v oblasti 

prepojenia modernej technológie s ekologickými hodnotami.  

Ekologická
Šetrí vodou aj energiou

Luxus je voda práve takej teploty, ktorú si prajete, bez toho, aby ste museli teplotu 

zakaždým nastavova. Luxus je povrchová úprava batérie, ktorá sa nikdy nerozpáli 

alebo Vás adovo nechladí. V rukách našich renomovaných návrhárov niekedy luxus 

dosiahne vrchol, ktorému jednoducho nie je možné odola. Je to v jednoduchosti 

formy, úžasných detailoch alebo hebkosti vytekania vody. Alebo kombinácii všetkého.

Luxusná
Design zrodený 
z funkčnosti

Viac informácií nájdete na stránkach www.oras.com.

Čo nás robí jedinečnými? 
Všetky vodovodné batérie Oras sú označené symbolmi, ktoré najlepšie vystihujú ich jedinečné rysy. 
Tieto symboly vám pomôžu ahko vyhada také výrobky, ktoré najlepšie odpovedajú vašim požiadavkám a potrebám. 

Bezdotykové batérie  
pre domácnosť
Až o polovicu nižšia spotreba vody, jednoduchá obsluha, vysoká hygiena, 

bezpečnos – a fantastický zážitok! 

Inteligentný termostat  
pre väčšie bezpečie 
100% ochrana pred oparením, až 50% úspora vody, teplota bez 

kolísania a tolerancie ±1 °C (vyvažuje zmeny tlaku v potrubí).

Ecoled ovládač
Ovládanie jedným dotykom a svetelná signalizácia pre väčšiu  

úsporu vody.

Eko tlačidlo
Mechanická ochrana pred oparením, úspora vody až 20%.

Domácnos aj verejné priestory sú stále viac ‚inteligentné‘. Napríklad pomerne bežné ‚chytré‘ osvetlenie 
a kúrenie na diaku. Ohrev vody predstavuje podstatnú čas účtov za energie – preto sa vyplatí ma 
vodovodné batérie, ktoré vedia šetri.



Výraz ‚vodovodná batéria‘ sme posunuli alej. Aby sme 
Vám uahčili život, pridali sme nové, múdre prvky – 
inteligentné funkcie, ktoré uahčujú ich používanie a robia 
ich bezpečnejšími, úspornejšími a ekologickejšími. ahko 
sa používajú, sú ekologické, bezpečné a inteligentné.  

Nie je ahké si predstavi, čo Vám môže moderná kuchynská batéria 

ponúknu: vysoké otočné rameno, dve ovládacie páčky, bezdotykové 

funkcie, nastavenie teploty vody, svetelná signalizácia, a verzia s inte

ligentným, automaticky uzatváraným ventilom na umývačku – Oras 

Optima je pripravená na život v každej domácnosti. Jednoduchá 

inštalácia vaka technológii kompletne začlenenej do tela batérie. 

Nemusíte skrýva žiadnu prídavnú ovládaciu jednotku pod drez. 

„Dobrý design je o hľadaní 
nových riešení a prepojovaní 
rôznych prvkov. Ide o to, 
že musíte nájsť rovnováhu 
medzi vzhľadom, funkčnosťou 
a výrobnými možnosťami.“

Oras Optima

*bez odpadovej súpravy       7128 – podomietkové teleso pre 7188 (304 €)       7127 – podomietkové teleso pre 7187 (260 €)

2711F* 2715F* 7140U – vaňová

256 €

268 €

2701F

349 €

373 €

2705F

229 €

190 €

7160U – sprchová

110 €

7187 – sprchová

110 €

7188 – vaňová

135 €

2710F*

149 €

2700F

199 €

2712F*– Bidetta

215 €

2702F – Bidetta

303 €

2713F*

314 €

2703F

182 €

1714F – 6 V

Inteligentný ovládač pre 
jednoduché ovládanie 
jedným dotykom

Nová 
Bidetta

460 €

2720F

515 €

2725F

575 €

2722F

650 €

2727F

199 €

2733F

290 €

2734F

39 €

272050

105 €

2790

582 €

7192U

135 €

2792

565 €

7191U

Inteligentný ovládač 
V jednoduchosti je sila! K tejto umývadlovej batérii s pákou 
sa perfektne hodia mnohé typy umývadiel v rôznych 
prostrediach. Je to jednoduché spojenie jednoduchosti 
a inteligencie. Extrémne odolnú páku tvorí kombinácia 
dvoch materiálov, chrómu a tmavosivého špeciálneho 
povrchu “Easy Grip“ pre lepšie uchopenie. Tieto batérie 
ponúkame tiež vo vyhotovení s dotykovým ovládačom 
pre jednoduché otvorenie a uzavretie prietoku vody.  

Nezávislá Smart Bidetta
Nová inteligentná generácia ručnej sprchy 
Oras Bidetta je ideálna pre pohodlnú 
intímnu hygienu. Smart Bidetta sa dá 
ahko ovláda na diaku, bez toho, aby 
ste predtým museli otvori batériu na 
umývadle. Je teda nezávislá na vodovodnej 
batérii a môžete ju kudne nainštalova vo 
väčšej vzdialenosti od umývadla.



Il Bagno Alessi One
by Oras

Na začiatku milénia vzniká tvorba mnohostranne 
využitených industriálne ladených doplnkov pod 
taktovkou designéra menom Stefano Giovannoni.

Obsahuje vodovodné batérie, nábytok, zrkadlá, 
osvetlenie a kúpeňové doplnky. Teraz je séria 
doplnená aj o novú bezdotykovú umývadlovú 
batériu.

**7128 – podomietkové teleso pre 8578 (304 €)    **7127 – podomietkové teleso pre 8577 (260 €)  *8586 – podomietkové teleso pre 8598/8597 (243 €)

Funkcia EcoLed oznamuje ideálnu dobu 
Vášho sprchovania, bez toho, aby ste plytvali 
vodou a energiou. Výtokové rameno, ktoré je 
možné otoči o 90°. Inteligentný termostat sú 
kombináciou luxusu a intuitívnosti. Automatické 
napúšanie vane s nastavením maximálneho 
množstva napustenej vody. 

Kombinujte Vašu vodovodnú batériu Oras Eterna so 

sprchovou súpravou Oras Natura. Môžete si uži osvie žu

júcu sprchu a zároveň pri tom o 50% zníži spo tre bu vody 

a energie. Ekotlačidlo v hlavici ručnej sprchy znázorňuje, 

že je funkcia šetrenia aktivovaná. 

Design: Kirvi Svärd

Oras 
Eterna

8500F 8510 8514F – 6 V

473 €

525 €

8502F – Bidetta

790 € 510 €

628 €

8516F – Bidetta

611 €

8570U – sprchová

702 €

8575U – vaňová

8540 8520F

988 € 436 €

587 €

8528

8578**– vaňová 8598*– vaňová

577 €

538 €

8577**– sprchová

436 €

375 €

8597 – sprchová

506 €

8590

2438 €

8550
919 €

6391U-11

996 €

6392U-15

996 €

6392U-11

919 €

6391U-15

350 €

6375U – vaňová

334 €

6370U – sprchová
termostatická termostatická 



Il Bagno Alessi Dot

Ovládaním klasickou pákou je ubovone možné nastavi 

výtok vody studenej či horúcej. Pákou je možné nastavi prúd 

a teplotu vody, a to aj pri použití modelu so spŕškou Bidetta. 

Pri ovládaní pákou tečie voda z horného perlátoru, zatia čo 

pri použití bezdotykovej funkcie voda vyteká z dolného. 

Umývadlová stojanová batéria s ovládaním 
klasickým pákovým aj bezdotykovým – to všetko 
v jednom tele. Zmiešavač a bezdotyková funkcia 
s prednastavenou príjemnou teplotou vody poskytujú 
hygienu a bezpečné ovládanie pre deti či seniorov.  

Oras Cubista
Designérka tejto kolekcie Kirsi Svärd vyjadrila svoju 
fascináciu kubizmom, kde sú predmety v abstraktnej 
forme rozbité, analyzované a znovu zostavené. V jej 
portfóliu sú batérie pre všetko využitie v domácnostiach: 
kuchyňa, kúpeňa, toaleta aj technická miestnos. 

Špecialitou Oras Cubista kuchynských batérií je takzvaná časovo 

riadená kuchynská batéria; ventil pre pripojenie umývačky riadu sa 

automaticky uzatvára po troch alebo dvanástich hodinách – nikdy 

nezabudnete pustenú vodu. Je to bezpečné a jednoduché aj pre 

každodenné použitie. Výtokové ramienko kuchynskej batérie Oras 

Cubista je vysoké a klenuté, takže prináša dostatok priestoru pre 

pohodlné umývanie aj tých najväčších panvíc a hrncov.   

Oras Ventura

8610F 8612 – Bidetta

652 € 713 €

8618F

753 €

8601F

838 €

906 €

8602 – Bidetta

8650

1533 €

8688* – vaňová 

883 €

838 €

8687* – sprchová

930 €

8690

8010 8012

630 € 713 €

2814F – 6 V 2838F

275 €

325 €

2816F – Bidetta

249 €

375 €

2839F – umývačka

2810F* 2812F*– Bidetta

159 €

189 €

2804F 

239 €

269 €

2808F – Bidetta

2818F

199 €

310 €

2806 – Bidetta

209 €

2805F

2875U – vaňová 2888**– vaňová

359 €

310 €

2870U – sprchová

150 €

150 €

2887**– sprchová

592 €

2890U

778 €

2892U

*7128 – podomietkové teleso pre 8688 (304 €)          *7127 – podomietkové teleso pre 8687 (260 €)  *bez odpadovej súpravy         **7128 – podomietkové teleso pre 2888 (304 €)          **7127 – podomietkové teleso pre 2887 (260 €)  

Nový kúpeňový koncept IL BAGNO ALESSI Dot 
bol navrhnutý holandským architektom Wielom 
Aretsom. Hlavným motívom pri vytváraní tejto 
série bolo navodenie ukudňujúcej atmosféry.
Ústredným prvkom je kruh. Rovnaké tvary a formy sa 

objavujú u všetkých výrobkov: aj priemer všetkých batérií 

je rovnaký. „Voda z batérií vyteká rovnako vone ako 

z vodopádu,“ hovorí Wiel Arets. Základom je harmónia.   



Oras Vienda
Vodovodná batéria, kde sa spojujú desaročia 
skúseností s dnešnými technológiami a de
signom. Vaka revolučnému designu je 
batéria Oras Vienda užívatesky vemi 
prívetivá a funkčná zároveň.

Batéria sa ahko ovláda, a to ako pri nastavení 

teploty, tak aj sily (prietoku) prúdu vody. Oblé 

tvary pomáhajú udrža batériu suchú a zabraňujú 

udržovaniu nečistôt. Povrch batérie tak zostáva 

čistý, čo samozrejme prispieva k vysokej hygiene. 

Kuchynská batéria ma vysoké výtokové rameno, čo 

výrazne zväčšuje pracovný priestor pod ním. Vaka 

svojej vysokej funkčnosti šetria batérie série Oras 

Vienda energiu  a stále sa zmenšujúce vodné zdroje.

Oras Vega
Oras Vega sú batérie s technológiou, ktorá 
šetrí vodu už od roku 1976. Série Oras Vega 
skĺbila už existujúcu garantovanú technológiu 
Oras s vylepšenou úžitkovou hodnotou batérie 
v designe a vo výbere materiálu. 

Prúd je obmedzený, ale pritom dostačujúci. Pokia po

trebujete viac vody, stlačíte eko tlačidlo a pri súčasnom 

zdvihnutí ovládacej páky dostanete štandardný prúd vody. 

Toto eko tlačidlo slúži tiež ako poistka, pretože je zároveň 

obmedzená aj teplota vody. Voda nie je nikdy príliš horúca. 

A to je naozaj dôležité v prípade, že batériu používajú malé 

deti alebo starší udia.

1710F* 1712F*– Bidetta 1710F-60*

167 €

192 €

1704F

217 €

243 €

1708F – Bidetta

198 € 210 €

1718F

1810F* 1812F*– Bidetta 1800F

107 €

127 €

1804F

159 €

180 €

1806F – Bidetta

139 €

170 €

1802F – Bidetta

137 €

1818F 

1820F 1832F 1838F

149 €

176 €

1821**

255 € 180 €

230 €

1839F

180 €

1837U 

1805** 1840U – vaňová 1875U – sprchová

159 € 179 €

211 €

1841U – vaňová 

142 €

65 €

1887 – sprchová

97 €

1888 – vaňová 

1788 – vaňová 1286 1720F

96 €

75 €

1787 – sprchová

109 € 217 €

260 €

1725F – umývačka

313 €

1739F – umývačka

263 €

1738F

217 €

1740Y – vaňová 

564 €

1750-60

206 €

1760Y-60

500 €

1750

1286 – podomietkové teleso pre 1788/1787 (109 €)           Sériu Vienda je tiež možné objedna vo farbe matný chróm (#60).           *bez odpadovej súpravy           **pre beztlakové ohrievače vody       Batérie je možné objedna s pripoj. trubičkami (bez označenia „F“)      1286 – univ. podomietkové teleso 1888/1887 (109 €)      

rameno 110 mm rameno 110 mm

sada pre vaňu

rameno 125 mm



Oras Saf ira
Oras Safira je univerzálna séria vodovodných batérií, 
ktorá ponúka širokú paletu batérií ako pre kúpeňu, tak do 
kuchyne. Samozrejme nechýba ani Oras Bidetta – batéria 
s viacúčelovou ručnou spŕškou. V batériach série Oras 
Safira sú zabudované prvky umožňujúce nastavi optimálnu 
teplotu a maximálny prietok vody. Moderné vodovodné 
batérie tak nielen pomáhajú šetri vodu a energiu, ale tiež 
vám zjednodušia život. 

Samozrejmosou je aj štandardná kartuša, rovnaká pre všetky pákové 

batérie, s keramickými doštičkami odolnými proti usadzovaniu vod

ného kameňa. Funkčný design a technológie pákových batérií boli 

mnohokrát preverené. Táto batéria Vám bude slúži roky!

Oras Saga

Oras Nova

Oras Saga je užívateský príjemný a kvalitný rad vodovodných batérií 
pre kuchyňu a kúpeňu. Spojuje moderný a svieži design so spoahlivou 
technológiou, ktorá je výsledkom našich mnohoročných skúseností. 

Nová páková batéria umožňuje jednoduché a presné nastavenie prietoku a teploty 

vody. Medzi jej alšie výhody patrí jednoduchá údržba a priaznivá cena. A zabudnú 

nesmieme ani na dnes toko nevyhnutnú úsporu vody a energie.

1010F* 1012F* 1015

96 €

116 €

1004F

149 €

166 €

1008F

127 € 168 €

1021 – Bidetta

1960Y 1988 1930F

78 € 51 €

35 €

1987

87 € 87 €

1933F

7462CY

186 € 150 €

7460CY

1019F* 1040U 1075X

110 €

125 €

1018F

173 €

208 €

1041U

137 €

50 €

1087 – sprchová

81 €

1088 – vaňová

123 €

1030F

166 €

1038F

249 €

1032F

223 €

1033

Oras Nova – krása v jednoduchosti
Krása a elegancia vodovodných batérií Oras Nova spočíva 
v ich jednoduchosti – žiadne zložité prvky, v ktorých by sa 
zachytávali nečistoty a ktoré by boli náročné na údržbu. 

Termostat automaticky reaguje  aj na najmenší výkyv v tlaku 

a teplote vody. Pri sprchovaní môžete pohodlne zníži alebo 

zvýši teplotu vody jedným otočným regulátorom teploty. Aj vo 

variante pre obrátený prívod vody.

Design: Jorma Vennola

  *bez odpadovej súpravy      Batérie je možné objedna s pripoj. trubičkami (bez označenia „F“)     1286 – univerzálne podomietkové teleso 1088/1087 (109 €)        *bez odpadovej súpravy          1286 – univerzálne podomietkové teleso 1988/1987 (109 €)      

1910F* 1912F* 1940Y

69 €

85 €

1904F

117 €

132 €

1908F

107 € 130 €

1951Y



Oras Electra
Spotreba vody môže by znížená o polovicu vaka 
použitiu bezdotykových batérií. Kúčovým faktorom, 
ktorý posunul Oras na vrchol medzi svetovými výrobcami 
vodovodných batérií, je inovatívnos kombinovaná s jedi
nečným designom a špičkovou technológiou, pričom 
sa nezabúda na základný prvok – batéria musí by 
užívatesky príjemná. 

Oras je jednotkou vo výrobe bezdotykových batérií. Batérie Electra 

si vemi rýchlo získali obubu v domácnostiach vaka jednoduchému 

používaniu a vysokému štandardu hygieny, čo sú kúčové faktory pre 

spotrebitea. Medzi alšie výhody patrí bezpečnos pri používaní, 

ahká údržba a výrazné úspory vody a energie.

Oras Bidetta

vopred zmiešaná voda

1714F*– 6 V 6050F*– 6 V 6150F*– 6 V

182 € 217 € 269 €

307 €

6120F**230/12V

325 €

2816F – Bidetta

275 €

2814F– 6 V

6250F*– 6 V 6330F*– 6 V 8514F – 6 V

375 €

375 €

6222F**230/12V

346 €

384 €

6332F*– 6 V

510 €

628 €

8516F – Bidetta

365 €

6207C**230/12V

349 €

6257C*– 6V

6657C*– 6 V 6179*– 6 V 6180*– 6 V

306 €

325 €

6607C**230/12V

442 € 404 €

325 €

6507C**230/12V

313 €

6557C*– 6 V

*6 V napájaní pomocou monočlánku          **199275 – transformátor 230/12 V, možno pripoji až 5 batérií (73 €)
6227A – podomietkové teleso pro 6207C, 6257C, 6208C, 6607C, 6657C (338 €)          6527A – podomietkové teleso pro 6507C, 6557C (137 €)

Pohodlia nie je nikdy dosť. 
A to aj keď je málo miesta!
Zoznámte sa so šikovným pomocníkom. Oras 
Bidetta je vodovodná batéria, ktorá nahradí bidet 
aj na tej najmenšej toalete alebo v každej kúpeni. 
Bidetta vám uahčuje staros o intímnu hygienu 
a rovnako je aj pomocníkom pri upratovaní. Hne 
si na ňu zvyknete tak, že nebudete chápa, ako ste 
bez nej vôbec mohli ži! 

Oras Bidetta, to je intímna hygiena bez nevyhnutnosti dotyku 

rúk, ahké čistenie špinavej obuvi. Naplni vedro už nie je 

žiadny ažký problém. Dosiahne až 1,65m, je bezpečná pre 

deti aj maznáčikov a neocenitená pri starosti o vlasy. 

  Bidet pre každú kúpeňu.

  Nahradí klasický bidet (úspora miesta a nákladov).

  Ideálna pre intímnu hygienu.

  Uahčí domáce práce.

  Výber z viac než 15 typov vodovodných batérií.

  Rôzne druhy spršiek pre rôzne spôsoby využitia.

  Záruka 100% funkcie a spoahlivosti.

  Vyrába sa už od roku 1975 – jediný originál na trhu.

  Oras je jediný výrobca varianty pre bezdotykové 

batérie a otočné ramená (napr. výlevky, drezy).

Oras Bidetta je praktická!



Oras 
sprchové 
súpravy

Oras Hydra ponúka jemnú, osviežujúcu a uvoňujúcu sprchu bez 
zbytočného plytvania vodou a sprchovej súpravy, ktorú je možné 
neskôr rozšíri na verziu s tanierovou sprchou. 

Uhol sklonu tanierovej sprchy si môžete nastavi poda potreby. Silikónové trysky 

sa jednoducho čistia. Ručná sprcha Oras Hydra ponúka dve funkcie: masážnu 

a normálnu, jemnú sprchu. Sprcha je vybavená otočným výtokovým ramienkom, 

ktoré šetrí priestor, praktickým mydlovníkom a tiež twistfree sprchovou hadicou. 

Oras 
v kuchyni

Kuchynskú batériu používate denne tokokrát, že sa to ani nedá spo
číta. To je dôvod, prečo je špeciálny dôraz kladený na praktickos. 
Výber kuchynskej batérie ovplyvňuje vekos rodiny, spôsob varenia 
a tiež stravovacie návyky. 

Vlastnosti a design kuchynských batérií sú rôzne. Veké možnosti výberu do obidvoch 

typov kuchyní, moderných aj tradičných.

96 €

Hydra 231041

188 €

Hydra 232080

78 €

Hydra 231042

19 €

Hydra mydlovník 253080

52 €

Apollo 520

149 €

Hydra 390

95 €

Natura 500

105 €

Optima 2790

135 €

Optima 2792

87 €

Sensiva 350

100 €

1937Y

87 €

1933F

166 €

1038F

87 €

1930F

123 €

1030F

255 €

1832F

217 €

1720F

149 €

1820F

180 €

1838F

263 €

1738F

484 €

8530F

249 €

2838F

436 €

8520F

396 €

5930F

460 €

2720F

575 €

2722F

155 €

Optima 272080



Oras batérie 
pre jednoduché 
používanie

Všetky pákové batérie Oras sú užívatesky príjemné 
a jednoducho sa ovládajú. Samozrejme ale môžu 
by dodané aj s alšími pomocnými prvkami (mimo 
iné dlhá lekárska páka), ktoré alej ich používanie 
uahčia osobám so špecifickými potrebami.  

Páky prispôsobené pre ovládanie lakom nájdu výborné 

uplatnenie tiež v miestach, kde je maximálny dôraz kladený 

na hygienu. Mimoriadne jednoduché ovládanie je vysoko 

cenené v nemocniciach a rovnako v domovoch pre seniorov 

a handicapované osoby. 

Dobre udržiavaná záhrada dáva udskej mysli pocit relaxácie. 
Už preto má zmysel zaobera sa návrhom a realizáciou Vašej 
záhrady poriadne. Zároveň budete ma istotu, že prostredie, 
v ktorom žijete, Vám poskytuje dostatočný komfort. 

Rastliny, ktoré pestujeme na záhradách je treba zalieva. Aby ste si to 

zjednodušili, mali by ste ma minimálne dva záhradné ventily – na každej 

strane budovy jeden. 

Záhradná 
nezamŕzajúca 
armatúra

167 €

1093F

183 €

1094*

117 €

1095*

161 €

7467CY***

375 €

6250F – 6V

269 €

6150F – 6V

153 €

1091F

187 €

1096F

349 €

6257C**– 6V

404 €

6180*– 6V

346 €

6330F – 6V

442 €

6179*– 6V

*203504/2 Krycia ružica (3 €)       *281205/2 etážky – súprava (15 €)       **6227A – podomietkové tel. pro 6207C, 6257C, 6208C, 6607C, 6657C (338 €)    
***Termostat. batéria 7467CY je základné teleso pre sprchové, umývadlové a drezové batérie.

Obrázky sú len ilustračné.

96 €

431716 Pripojenie G 1/2”, max. dĺžka 450 mm  
(použitené pre steny s max. šírkou  60 cm)

138 €

431415 Pripojenie (CU) ø 15 mm, max. dĺžka 450 mm  
(použitené pre steny s max. šírkou  60 cm)

142 €

431420 Pripojenie G 3/4”, max. dĺžka 450 mm  
(použitené pre steny s max. šírkou  60 cm)

153 €

431515 Pripojenie (Cu) Ø 15 mm,  
max. dĺžka 1000 mm 

157 €

431520 Pripojenie G 3/4“,  
max. dĺžka 1000 mm



ORAS INTERNATIONAL OY
organizační složka 

Mladoboleslavská 968

197 00  Praha 9 – KBELY

OBCHODNé ZASTúPENIE SK:
mobil: +421 903 535 771

email: peter.volak@oras.com

www.oras.com

Kontaktujte nás:

5 rokov záruka na funkčnosť
Oras, to je škandinávska kvalita!  

Od surovín, cez design, až po hotové produkty, Oras je 100% 

európsky. Pri výrobe dbáme na maximálnu precíznos, a preto 

Vám môžeme ponúknu dlhšiu životnos než ostatní.

Oras je významný vývojový, výrobný 

a marketingový subjekt v oblasti 

kuchynských a kúpeňových batérií. 

Od doby založenia spoločnosti v roku 

1945 v meste Rauma vo Fínsku, sa 

Oras venuje svojmu poslaniu prinies na 

trh výrobky vysokej kvality a designovej 

úrovne spolu s používatesky 

príjemnými technologickými riešeniami. 

Každé technologické zlepšenie je 

motivované cieom dosiahnu úspory 

vody a energie. Už v devädesiatych 

rokoch minulého storočia Oras 

predstavil bezdotykové, elektronické 

armatúry na európskych trhoch 

HVAC. Víziou spoločnosti Oras je 

sta sa výhradným vlastníkom trhov 

s elektronickými batériami v Európe.

Det Norske Veritas Certification  OY/

AB potvrdzuje, že systém riadenia 

kvality (Quality Management System) 

spoločnosti Oras Oy v Raume vo Fínsku 

je úplne v súlade s ISO 9001. Systém 

ekologického riadenia (Environmental 

Management System) je úplne 

v súlade s ISO 14001 štandardmi 

a so Systémami ochrany zdravia 

a bezpečnosti pri práci (Ocupational 

Health and Safety System) OHSAS 

18001 štandardmi. Certifikáty sú 

platné pre vývoj, výrobu, marketing, 

predaj a záručný servis batérií, 

doplnkov a ventilov.

TÜV CERT Certifcation Body of  

TÜV NORD Zertifzierungs – und 

Umweltgutachter Gesellschaft mbH 

potvrdzuje, že systém riadenia kvality 

(Quality Management System) Oras 

Olešno Sp. z o.o. v Olešnu v Posku 

je úplne v súlade so štandardmi ISO 

9001 a Systémami riadenia kvality 

a ekológie (Quality and Environmental 

Management System) OHSAS 18001. 

Certifikáty sú platné pre výrobu, 

skladovanie, marketing, predaj 

a záručný servis batérií, ventilov 

a doplnkov.

Oras je vo výhradnom vlastníctve 

rodinnej spoločnosti Oras Invest. 

Všetky batérie Oras sa vyrábajú 

v Európe v troch továrňach spoločnosti, 

ktoré sa nachádzajú v meste Rauma vo 

Fínsku, v Olešne v Posku a v Leksviku 

v Nórsku. Rovnako aj suroviny 

a kom ponenty používané pri výrobe 

pochádzajú zo zdrojov európskych 

dodávateov. Pre viac informácií 

navštívte, prosím, stránky  

www.oras.com.

Uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené.


