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Suomalaisten suursuosikki Oras Vega on nyt entistäkin parempi 

 

Oras on jo pitkään ollut hanateknologian edelläkävijä. Yksi yrityksen klassikoista, Oras Vega, on 

Oraksen ensimmäisen vettä ja energiaa säästävän yksivipuisen hanan suora jälkeläinen. Tänä keväänä 

Oras Vega -hanan päivitetty versio tulee markkinoille muotoilultaan ja toiminnoiltaan uudistettuna. 

Mallistoon kuuluu laaja valikoima keittiöön ja kylpyhuoneeseen tarkoitettuja tuotteita, joiden design 

sopii monenlaisiin ympäristöihin.  

 

Oras Vega -hanat ovat kuuluneet Oraksen klassikkotuotteisiin jo vuodesta 1998, jolloin tuoteperhe 

tuotiin markkinoille. Mallin historia ulottuu kuitenkin vuoteen 1976 asti, jolloin luotiin Oraksen 

ensimmäinen vettä ja energiaa säästävä vipuhana. Oras Vegan vankka laatu ja tarkasti mietitty design 

ovat kestäneet aikaa ja puhutelleet suomalaisia: Vega-hanoja ja niiden edeltäjiä on myyty tuhansittain. 



   
 

   
 

Kuluttajien tarpeet ja kodit kehittyvät kuitenkin jatkuvasti, ja siksi kodintekniikankin täytyy kehittyä. 

Uusi Oras Vega -tuotesarja tarjoaa moderniin kotiin sopivia hanoja, joissa on luotettavaa teknologiaa, 

huippuunsa hiottuja yksityiskohtia ja entistäkin parempi muotoilu.  

 

Käytännöllinen ja ajaton 

Oras Vegan ajaton muotoilu ja vettä ja energiaa säästävät, käyttömukavuutta ja turvallisuutta lisäävät 

toiminnot sopivat sekä keittiöön että kylpyhuoneeseen, ja sen yksinkertainen tyylikkyys lyö monet 

ohimenevät trendit. Päivitettyyn mallistoon kuuluu laaja valikoima keittiöön ja kylpyhuoneeseen 

tarkoitettuja hanoja, jotka sopivat monenlaisiin koteihin. Mallistossa kiteytyvät vuosikymmenten 

kokemus ja loppuun asti mietityt ratkaisut.  

 

Oras Vegan veden- ja energiansäästötoiminnot ja turvallisuus tekevät siitä oivallisen valinnan 

esimerkiksi ympäristötietoiselle lapsiperheelle. Oras Vega -pesuallashanoissa on kätevä ekonappi, 

jonka ansiosta veden ja energian säästäminen on helpompaa kuin koskaan. Nappia painamalla ja vipua 

nostamalla veden virtausta ja lämpöä voi tarvittaessa lisätä. Koska ekonappi rajoittaa veden 

lämpötilaa, hana on turvallinen ja helppokäyttöinen myös perheen pienimmille.  

 

 

Uusi Oras Vega -sarja on saatavilla Oras-jälleenmyyjiltä 1.4.2019 alkaen.  

// Lähimmän jälleenmyyjän löydät täältä. 

Katso hinnat ja lisätietoja Oras Vega -tuotesarjasta osoitteesta https://www.oras.com/fi/tuotteet/oras-

vega/ 

 

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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