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Oras Inspera – yksilöllisiä hanoja tyylistään tarkoille 
 

  
 

Tänä syksynä Oras tuo markkinoille uuden Oras Inspera -malliston. Ainutlaatuisessa 
tuoteperheessä yhdistyvät muotoilu ja toiminnallisuus. Mallisto on suunniteltu vastaamaan 
tyylistään tarkkojen sisustajien vaatimuksiin. 
 
Kodin tulisi heijastaa asukkaidensa elämäntyyliä. Esimerkiksi hanaa valitessa ei pitäisi joutua 
valitsemaan ulkonäön ja toiminnallisuuden väliltä. Oras Insperan valitsemalla voi saada molemmat. 
Oras Inspera -mallistoon kuuluu moderneja kylpyhuoneen ja keittiön hanoja, jotka auttavat luomaan 
yksilöllisen ja käytännöllisen kodin. 
 
Hana joka makuun ja joka kotiin 
Jokaisella sisustajalla on omanlainen makunsa. Yksi pitää viileän modernista tyylistä, toinen 
romanttisesta. Myös kodin laitteet voivat ilmentää persoonallista tyyliä. 
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Siksi Oras Inspera -mallistoon kuuluu koko joukko eri kokoisia ja eri tarpeisiin vastaavia hanoja. Laajan 
valikoiman ansiosta mallistosta löytyy ratkaisu jokaiseen makuun ja kaikkiin tarpeisiin, ja kodin 
suunnitteluun on tarjolla enemmän vaihtoehtoja. 
 
Neliskanttinen runko ja pyöristetyt kulmat tekevät hanojen ilmeestä modernin, toiminnallisuudesta ja 
helppokäyttöisyydestä tinkimättä. Tuoteperheen pesuallashanoihin voi valita sivuvivun tai perinteisen 

vivun. Hanasta on saatavilla myös kääntyvällä juoksuputkella varustettuja malleja. Lisäksi mallistoon 
kuuluu elegantteja kosketusvapaita hanoja, jotka ovat paitsi hygieenisiä ja helppokäyttöisiä myös 
ympäristöystävällisiä, sillä ne säästävät vettä ja energiaa. 
 
Sivuvivullisiin keittiöhanoihin kuuluu kääntyvä juoksuputki, josta on saatavilla myös kätevä 
ulosvedettävä versio. Erilaiset keittiöt ja käyttäjien yksilölliset tarpeet on huomioitu, sillä keittiöhanoja 
on kahta eri kokoa.  
 
Oras Inspera -tuoteperheen kruununjalokiviä ovat ylellinen ruusukullan sävyinen pesuallashana ja 
kosketusvapaa hana, jonka Mikado®-suutin tekee virtaavasta vedestä taideteoksen.  
 
 

 
 
  
 



 

 
 

Oras 3S-asennusjärjestelmän ansiosta pesuallas- ja keittiöhanojen asentaminen on entistä nopeampaa 
ja helpompaa. Siksi Oras Inspera -hana on nopea, yksinkertainen ja turvallinen asentaa. 
 
Uudet Oras Inspera -keittiö- ja kylpyhuonehanat saatavilla Oras-jälleenmyyjiltä lokakuussa 2018. 
Lähimmän jälleenmyyjän löydät täältä.  
 
Lisätietoja Oras Inspera -tuoteperheestä löydät osoitteesta https://www.oras.com/fi/tuotteet/oras-
inspera/ 
 
 

Lisätiedot: 
Marko Sundholm, maajohtaja, Oras 
+358 (0)50 342 5269 
marko.sundholm@oras.com 
 
Mikado® on Neoperl GmbH:n rekisteröity tavaramerkki. 
 

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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