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Uusi Oras Optima – älykäs hana joka mullistaa keittiörutiinisi  
 

  
 
 

Tänä keväänä Euroopan johtava kosketusvapaiden hanojen valmistaja Oras tuo markkinoille 
älykkään hybridihanan, joka mullistaa keittiörutiinit. Oras Optima on hana, jossa muotoilu ja 
funktionaalisuus yhdistyvät innovatiivisella tavalla. 
 
Jokainen kotikokki tietää, että tahmainen leipätaikina tai rasvaiset kädet jättävät keittiön vesihanan 
sottaiseksi, kun hanan avaa käsien pesemistä varten. Kosketusvapaa hana sen sijaan pysyy siistinä, 
minkä ansiosta bakteerien leviäminen keittiössä ja muualla kotona vähenee merkittävästi. 
 
Oras Optima on hybridihana eli tavallisen ja kosketusvapaan hanan yhdistelmä. Hanassa on vivut, joilla 
voi säätää kylmän ja kuuman veden virtaamaa erikseen. Kosketusvapaa toiminto tarkoittaa, että hana 
on hygieeninen ja turvallinen pikkulastenkin käyttää.  
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Oras Optimassa on yhdellä kädellä käytettävä, korkea ja joustava 
juoksuputki ja kaksi eri suihkutoimintoa. Näin ollen niin tiskialtaan kuin 
patojen ja kattiloidenkin huuhteleminen käy helposti. Hanan etuosassa on 
selkeä, digitaalinen lämpötilanäyttö, joka varoittaa vilkkumalla, kun veden 
lämpötila ylittää 42 astetta. 
 
 
Optima onkin fiksu päivitys intohimoisen kotikokin, lapsiperheen tai 
älykkäiden ratkaisujen ystävän keittiöön.  
 
Hanan on suunnitellut palkittu teollinen muotoilija Kirsi Svärd. Svärdiä 
innoittivat suunnittelussa ammattikeittiöiden ja keittiömestareiden 
käytännöllisyys- ja laatuvaatimukset. Kotimaisen Oraksen hanat 
valmistetaan Suomessa. Korkea laatu merkitsee tuotteiden pitkää 
elinkaarta. 
 
Kosketusvapaan tai hybridihanan asentaminen ei vaadi normaalin 
vesiliitännän lisäksi muuta kuin sähköliitännän, joka keittiöstä yleensä löytyy 
astianpesukonetta varten. 

 
Uusi Oras Optima -keittiöhana on saatavilla Oraksen jälleenmyyjiltä huhtikuusta 2018 alkaen. 
Suositushinta on 856,00 euroa. 
 
Optima-hybridihana on saatavilla myös älykkäällä pesukoneventtiilillä varustettuna.  
  
Lisätietoja Oras Optima -tuoteperheestä täältä.  
Lisätietoja Oraksen kosketusvapaista ja hybridihanoista täältä. 
Lähimmän jälleenmyyjän löydät täältä. 
 
Lisätiedot: 
Marko Sundholm, maajohtaja, Oras  
+358 (0)50 342 5269 
marko.sundholm@oras.com 
 
 
Oras Group on vahva eurooppalainen talotekniikan vesikalustetoimittaja: markkinajohtaja 
Pohjoismaissa ja johtava yritys Manner-Euroopassa. Yrityksen tehtävä on tehdä veden käytöstä 
helppoa sekä ympäristöä säästävää ja sen visiona on tulla kehittyneiden vesikalusteiden 
eurooppalaiseksi markkinajohtajaksi. Oras Groupilla on kaksi vahvaa brändiä, Oras ja Hansa. 
Konsernin pääkonttori sijaitsee Raumalla ja tehtaat sijaitsevat Raumalla, Saksan Burglengenfeldissä, 
Tšekin Kralovicessa ja Puolan Olesnossa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 1 400 ihmistä 
kahdessakymmenessä maassa. Oras Groupin omistaa perheyhtiö, teollinen omistaja Oras Invest. 
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