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Oras Esteta Wellfit – den ultimata design- och duschupplevelsen för 
ditt badrum  
 
I höst lanserar Oras, en av Europas ledande tillverkare av blandare, ett unikt duschsystem för 
privat bruk. Oras Esteta Wellfit är ett duschsystem i modern och elegant design, utrustad med 
program som behandlar kroppen med omväxlande varmt och kallt vatten i olika sekvenser, en 
professionell varm- och kallvattenbehandling. Den här formen används flitigt av atleter för att t.ex 
påskynda återhämtning av kroppen efter tuffa träningspass. Med Oras Esteta Wellfit kan du njuta 
av och uppleva fördelarna med denna behandlingsmetod i ditt hem.  
 

Oras Esteta Wellfit är utvecklad i nära samarbete med medicinska experter och är baserad på en 
behandling som utsätter kroppen för växelvis kallt och varmt vatten i olika intervaller. Denna 
behandlingsmetod används av atleter, läkare och fysioterapeuter över hela världen. Flera studier har 
visat att detta är ett naturligt sätt för att behandla spända muskler och ger också en kortare 
återhämtningsperiod efter fysisk aktivitet, eftersom det minskar svullnader och muskelkramp. 
Behandlingen har också en smärtstillande effekt.  
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Oras Esteta Wellfit är utrustad med tre olika program, noga utvalda för att behandla olika specifika 
behov. Programmen är: 
 

• RECOVER: lindrar ömma muskler och hjälper till att påskynda återhämtningen efter fysisk 
aktivitet. 

• RELAX: lindrar och reducerar stressymptom hos både kropp och själ. 

• RELOAD: hjälper till att aktivera kroppen och skapar en pigg känsla.  
 

 
Alla tre programmen inleds med korta intervaller med kallt och varmt vatten för att försiktigt vänja 
kroppen vid temperaturförändringarna. Program väljs genom att trycka på en knapp på duschens 
front i en, två eller tre sekunder. 
 
Oras Esteta Wellfit är elegant designad för att skapa den bästa duschupplevelsen, med ett stort 
duschhuvud som ger känslan av ett naturligt regn. Duschblandaren finns tillgänglig i två färger, vit 
och grå, och har en integrerad hylla i säkerhetsglas som med fördel kan användas till förvaring för 
t.ex. tvål och schampo. Oras Esteta Wellfit är också utrustad med handduschen Oras Hydractiva, med 
tre olika strållägen; Sensitive, Intense och Pulse. 
 
För ytterligare en nivå av bekvämlighet kan du använda dig av Oras App för att bestämma ordningen 
av programmen och få tillgång till ytterligare program. 
 
Att observera vid installation: Oras Esteta har avsättningsmått 150cc, installeras med hjälp av 
väggdosor för pex rör-i-rör. 
 
Läs mer om Oras Esteta Wellfit här. 
 
Oras Esteta Wellfit finns till försäljning från och med hösten 2018. Rekommenderat ca pris (lokala 
priser kan förekomma) för komplett Oras Esteta Wellfit är 16 870 :- inkl.moms, sek. 
 

Oras Esteta finns också i modeller utan Wellfit funktion, serien är en unik lösning för 
inredningsdesign i ett modernt badrum.  
 

 
För mer information kontakta gärna: 
Ingela Jung, Specialist, Marketing Support / Marketing Coordinator 
ingela.jung@oras.com 
+46705880186 
 
 

https://www.oras.com/se/produkter/oras-esteta/discover/
mailto:ingela.jung@oras.com
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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 vara den marknadsledande leverantören av avancerade sanitetsprodukter i Europa. 
Oras Group ägs av familjeföretaget Oras Invest. 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 


