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ALESSI Swan by Oras: Veistosmaista funktionaalisuutta 

Design Mario Trimarchi, 2017 

 

ALESSI Swan by Oras -keittiöhana on italialaisen designtalo Alessin ja kotimaisen hana- ja 

suihkutuotteiden valmistaja Oraksen yhteistyön tuorein hedelmä. Vuoden ehdottomiin 

designhuippuihin lukeutuvan hanan on suunnitellut Mario Trimarchi. 

 

Mario Trimarchi tunnetaan kansainvälisesti kyvystään muuttaa perinteiset kodin esineet 

hätkähdyttäviksi veistoksiksi. ALESSI Swan by Oras -hanan suunnittelussa Trimarchia ovat 

innoittaneet joutsenen elegantit, orgaaniset muodot. Lopputulos on veistoksellinen hana, jonka 

muoto riippuu katselukulmasta. ALESSI Swan by Oras kiinnittää katseen vedenkulutukseen 

aikana, jolloin keittiöstä on tullut kodin keskipiste. 

 

Trimarchi on työskennellyt jo tovin arjen käyttöesineiden parissa ja pyrkinyt ajattelemaan niitä 

ennakkoluulottomasti uudelleen. Veistosten tapaan hänen töissään on odottamattomia 

geometrisia muotoja, jotka näyttävät erilaisilta eri kulmista tarkasteltuina. Tämä 

lähestymistapa on poikinut muitakin suosittuja tuotteita, kuten Ossidiana-espressokeittimen 

(Compasso d’Oro -palkinto vuonna 2016) ja La Stanza dello Scirocco -nimisen sarjan koreja, 

vateja ja muita esineitä, jotka Trimarchi myös suunnitteli Alessille. 

 

”Esineiden on saatava meidät hymyilemään”, Trimarchi sanoo. ”Samalla niiden on saatava 

meidät kysymään, mikä on meitä ympäröivien tavaroiden kauneuden salaisuus ja sen merkitys 

meille.”  

 



Käsin piirretyistä luonnoksista lähtöisin olevalla pehmeällä kosketuksellaan Trimarchi muuttaa 

suhdettamme korkealaatuiseen teolliseen tuotteeseen ja siihen liittyvään arkipäiväiseen 

toimintaan. 

 

Toiminnallisuuden näkökulmasta ALESSI Swan by Oras edustaa kehityksen terävintä kärkeä. 

Käytettävyyden kannalta hana tarjoaa virtaaman täydellisen kontrollin, maksimissaan 12 l / min. 
Lämpötilasäätimessä on LED-valo, joka syttyy palamaan, kun lämpötila ylittää 32 °C ja säteilee punaista 
valoa, joka heijastuu vivun viimeistellystä pinnasta.  
 

Painonapin ansiosta hana voidaan avata kauko-ohjatusti; tämä on kätevä ominaisuus, kun 

kätesi ovat täynnä. Tällöin virtaama on 5 l / min. Täysin varustellussa hanassa on myös 

helppokäyttöinen, astioiden pesemiseen tarkoitettu ulosvedettävä käsisuihku, joka sulkeutuu 

automaattisesti, kun se palautetaan pidikkeeseen.  

 

Lisätietoja ALESSI Swan by Oras hanoista löydät sivultamme osoitteesta: 

https://www.oras.com/fi/tuotteet/alessi-swan-by-oras/discover/ 

 

Lisätietoja Oras uutuuksista ja keittiöhanakampanjastamme löydät täältä.  

 

ALESSI Swan by Oras on saatavilla Oras jälleenmyyjiltä. Katso lähin jälleenmyyjäsi.  

 

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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