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ALESSI Swan by Oras, designad av Mario Trimarchi  
– en vacker skulptur i ditt kök 
 

  
 
Oras nya köksblandare är designad av Mario Trimarchi för ALESSI. Med dess innovativa, organiska 
former är den förmodligen årets vackraste köksblandare. ALESSI Swan by Oras är, som namnet 
antyder, en högfunktionell blandare i en ögonfallande design i form av en svan. 
 
ALESSI Swan by Oras är lika extravagant, spektakulär och praktfull som fågeln som fått namnge 
blandaren. När man använder vreden i form av vingarna, eller byter riktning på svanens långa hals 
kommer de vackra organiska formerna till liv. ALESSI Swan by Oras blir ett nytt blickfång i köket. 
 
Den praktfulla blandaren kombinerar unik design med hållbar kvalitet och funktion, som Oras sedan 
tidigare är kända för. Blandaren har en svängbar utloppspip och finns tillgänglig med en Smart 
handdusch, en Smart presspad som gör att blandaren kan fjärrstyras och även fungerar som 
diskmaskinsventil på vissa modeller, samt LED-lampor som indikerar vattnets temperatur. Blandaren 
är funktionell, innovativ och intuitiv, samtidigt som den är konstnärlig, järv och slående vacker. 
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ALESSI Swan by Oras är det senaste resultatet av Oras samarbete med den ”italienska 
designfabriken” som är känd världen över för sina ikoniska objekt. Den italienska designern Mario 
Trimarchi är internationellt uppmärksammad för sin förmåga att betrakta vardagsföremål i hemmet 
som skulpturer och arkitektur i microformat. 
 
För mer information om Oras ALESSI Swan, klicka här.   
  
För mer information om Oras köksnyheter, klicka här.  
 
Klicka här om du vill hitta närmaste återförsäljare. 
 
För mer information kontakta gärna: 
Ingela Jung, Specialist, Marketing Support / Marketing Coordinator 
ingela.jung@oras.com 
+46705880186 

 
Om Oras 
Oras Group är en betydande leverantör av sanitetsprodukter i form av blandare och duschutrustning: 
marknadsledande i Norden och ett av de ledande företagen i Europa. Bolagets uppdrag är att göra 
användningen av vatten enkelt och hållbart och dess vision är att bli den marknadsledande leverantören av 
avancerade sanitetsprodukter i Europa. 
Oras Group ägs av familjeföretaget Oras Invest, som är en industriell ägare. Huvudkontoret för koncernen ligger 
i Rauma, Finland, och koncernen har fyra tillverkningsanläggningar: Burglengenfeld (Tyskland), Kralovice 
(Tjeckien), Olesno (Polen) och Rauma (Finland). Oras Group sysselsätter cirka 1400 personer. 
Mer information finns på www.oras.com 
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