
Perfect 
your

me-moment.

De ny Oras Apollo  
og Oras Nova



Tiden under bruseren er et sjældent øjeblik, du har helt for 
dig selv – din daglige “mig-tid”. Uanset din specielle stil – om 

du er sanger eller multitasker – eller bare nyder roen og  
stilheden – gør Oras dette øjeblik helt perfekt. 

Vores Nova armaturer og Apollo brusere er udviklet specielt 
til, at opfylde dine vigtigste behov og ønsker.  

De indeholder kun det, du rent faktisk har brug for – 
meningsfyldt elegance. Og de er helt rigtige for både miljøet 

og din pengepung.

The 
Singer.
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Oras
Apollo 

Elegant håndbruser.

Uanset din personlige stil, giver 
Apollo håndbruseren fra Oras en 
optimal bruseoplevelse. Vores 
solide og moderne design pas- 
ser til alle typer badeværelser. 
Sparefunktionen hjælper med at 
spare på vand og energi, mens der 
passes på miljøet. Vores Apollo 
håndbrusere er udviklet med om-
tanke for dine vigtigste behov.

  



O
ra

s 
–

 P
e

rf
e

ct
 y

o
u

r 
m

e
-m

o
m

e
n

t.
   

5

Oras Apollo brusersæt, håndbruser 70 mm

Oras Apollo brusersæt, håndbruser 95 mm

Oras Apollo håndbruser

546 Oras Apollo 
brusersæt inklusiv 
håndbruser med 
3 stråletyper inkl. 
EcoFlow, justerbar 
bruserstang max. 
720 mm og 1750 
mm bruserslange.

542 Oras Apollo 
brusersæt inklusiv 
håndbruser, juster-
bar bruserstang 
max. 720 mm, 1750 
mm bruserslange 
og sæbeskål.

520 Oras Apollo brusersæt inklusiv 
håndbruser, 650 mm bruserstang, 
sæbeskål og 1500 mm bruser-
slange.

547 Oras Apollo 
brusersæt 
inklusiv hånd-
bruser, 650 mm 
bruserstang 
og 1750 mm 
bruserslange. 

252020  Oras Apollo 
håndbruser med 
anti-kalk teknologi.

252022 Vand- og 
energibesparende 
Oras Apollo hånd-
bruser ECO med 
anti-kalk teknologi. 
Vandforbruget er be-
grænset til 7 l/min.

252020-11 Oras Apollo 
håndbruser med anti-kalk 
teknologi. Hvid.

252022-11 Vand- og ener-
gibesparende Oras Apollo 
håndbruser ECO med 
anti-kalk teknologi. Vand-
forbruget er begrænset til  
7 l/min. Hvid.

254020 Oras Apollo 
håndbruser med  
anti-kalk teknologi.

520-11 Oras Apollo  
brusersæt inklusiv hånd-
bruser, 650 mm bruser-
stang, sæbeskål og 1500 
mm bruserslange. Hvid.

540 Oras Apollo brusersæt 
inklusiv håndbruser, justerbar 
bruserstang max. 720 mm, 
1500 mm bruserslange og 
sæbeskål.

530 Oras Apollo 
brusersæt ECO 
inklusiv håndbruser, 
650 mm bruser-
stang, sæbeskål og 
1500 mm bruser-
slange. Vandforbru-
get er begrænset til 
7 l/min.

530-11 Oras Apollo 
brusersæt ECO  
inklusiv håndbruser, 
650 mm bruserstang, 
1500 mm bruser-
slange og sæbeskål. 
Mængdebegrænset 
til 7 l/min. 
Hvid.

Et større og mere behageligt bruse-
hoved, giver mulighed for at vælge 
mellem tre stråletyper, så du får en 
mere personlig bruseoplevelse. 

• 95 mm brusehoved 
• Tre stråletyper giver en brugertilpasset
    bruseoplevelse - Afslappende stråle 
    - Forfriskende stråle 
    - EcoFlow-kontrol

Hurtig og let installation 
• Afstanden mellem de to vægbeslag 
   kan justeres 
• Brugervenlig glider for højdejustering  
   af bruserhovedet 
• Praktisk og rummelig sæbeskål 

254022 Oras Apollo 
håndbruser med 3 strå-
letyper, inkl. EcoFlow 
og anti-kalk teknologi.

Ny Oras Apollo 

Vigtige funktioner

544 Oras Apollo brusersæt inklusiv håndbruser 
med 3 stråletyper inkl. EcoFlow, justerbar bruser-
stang max. 720 mm, 1750 mm bruserslange og 
sæbeskål.

532 Oras Apollo 
brusersæt  
inklusiv hånd-
bruser, væghol-
der og 1500 mm 
bruserslange.

533 Oras 
Apollo bruser-
sæt inklusiv 
håndbruser, 
vægbeslag 
og 1500 mm 
bruserslange.

534 Oras 
Apollo 
brusersæt 
inklusiv hånd-
bruser med 
3 stråletyper 
inkl. EcoFlow, 
vægbeslag 
og 1500 mm 
bruserslange.

Oras Apollo brusersæt

Anti-kalk teknologi 
• Stråledyser af silikone er hurtige 
   og nemme at rengøre
• Brugervenlig justering af stråletype
   (trinløs justering) – drej til venstre 
   for at øge mængden
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Oras
Nova 
Armaturet med det 
helt rigtige touch.

Vores termostatiske bruserarma-
tur, Nova, har et moderne design, 
som komplementerer alle slags 
badeværelser, håndbrusere – og 
personer! Dets omhyggeligt udførte 
ergonomi, omfatter anti-slip greb og 
en integreret omskifter, bløde kanter, 
en skoldningsspærre og en varme- 
isoleret overflade. Derudover hjælper 
Novas EcoFlow kontrol med at spare 
på værdifulde ressourcer – samtidig 
med at din tid under bruseren bliver 
forbedret.
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7460 Oras Nova  
Termostatisk bruser-
armatur. 

7461 Oras Nova  
Termostatisk bruser-
armatur. 

7471 Oras Nova  
Termostatisk bruser-
armatur. Til spejlvendt 
rørføring. 

7455 Oras Nova  
Termostatisk bruser-
armatur. Oras Apollo  
brusersæt inklusiv hånd-
bruser med 3 stråle-
funktioner (inkl. Eco-
Flow), 720 mm justerbar 
bruserstang, sæbeskål og 
1750 mm bruserslange.

Oras Nova

• Simpel og velintegreret 
   omskifter – for nem omstilling.
 • Drej op for brus.
 • Drej ned for kar.

• En gradueret modstand 
guider brugeren til, at vælge 
det rette flow.

• Ergonomiske anti-slip greb, der sikrer 
sikker og intuitiv betjening.

• Armaturet leveres med  
smudsfiltre og kontraventiler.

• Sikkerhedstop 
mod skoldning ved 
38 grader, med 
mulighed for over-
skridelse.

7462 Oras Nova  
Termostatisk bruser-
armatur med kartud og 
integreret omskifter.

• Varmeisolerede overflader beskytter mod 
skoldning.

Ny Oras Nova 

Vigtige funktioner



What’s your 
me-moment?

Oras Armatur  A/S
Strevelinsvej 12, DK-7000 Fredericia  

Tel. +45 75 95 74 33
E-mail: info.denmark@oras.com 

www.oras.com
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