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Nya Oras Apollo ger dig en maximal
duschupplevelse med ett minimum av
vatten
Idag tänker fler och fler människor på sin vatten- och energiförbrukning. Och
faktum är att uppvärmt vatten står för en betydande del av hemmets
energikostnader. I hemmet har duschen den största potentialen för att spara
vatten, energi och pengar. Därför är tiden du spenderar i duschen viktig på
mer än ett sätt.
Oras Apollo, som i sin första version lanserades för exakt 30 år sedan, har nu
förnyats. Vid utvecklingen av nya Oras Apollo var ett av de viktigaste målen

att garantera en maximal duschupplevelse med ett minimum av vatten. Vi
lyckades alldeles utmärkt, nya Oras Apollo maximerar upplevelsen även med
en minimal mängd vatten i en riklig, men mjuk stråle.
Den ergonomiska utformningen av handduschen, den moderna gliddelen och
det separata duschfästet är egenskaper som ökar duschsetets
användarvänlighet. Naturligtvis innehåller duschsetet även en duschstång
som låter dig justera både höjd och riktning på din dusch. Dessutom
innehåller den förkromade duschstången en separat, rymlig förvaring för
shampo och tvål. Den transparenta tvålhyllan kan enkelt tas bort och tvättas
vid behov.
Nya Oras Apollo finns i en eco-version med ett flöde på endast 7 l / min.
Vatten- och energibesparing med nya Oras Apollo Eco handdusch:
Exempel: En familj bestående av 4 personer som duschar 10 minuter/person
varje dag;
• Med en normal handdusch (20 l/min) blir den totala vattenförbrukningen
3
292 m /år.
• Med nya Oras Apollo eco handdusch (7 l/min) blir vattenförbrukningen 102
3
m /år.
=> en besparing på 190 000 liter vatten / år!
Räkneexempel:
Vatten och energipris:
3
− Vatten (vatten och avlopp) 15,49 kr/m
− Energi (el) 1,00 kr/kWh
− Vi antar att kallvattnet är +10°C och att duschtemperaturen är +38 °C (28°C
uppvärmning)
Handdusch
Besparing
Normal handdusch
Nya Oras Apollo eco
kr

Total duschkostnad per år

14122 kr
4912
9210 kr

Genom att använda nya Oras Apollo eco handdusch istället för ett standard
duschhandtag kan exempelfamiljen i detta fall spara mer än 9000 kr/år!

Oras utvecklar, tillverkar och marknadsför blandare avsedda för kök och badrum.
Ända sedan företaget grundades 1945 i den finska staden Rauma, har Oras varit
dedikerade att skapa produkter med hög kvalité och design med användarvänliga
lösningar. Varje teknisk förbättring har utvecklats för att främja vatten- och
energibesparingar. Redan i början av 1990-talet lanserade Oras den första
beröringsfria blandaren avsedd för den Europeiska HVAC-marknaden. Oras vision
är att vara den sanna marknadsledaren för elektroniska och beröringsfria
blandare i Europa.
Oras ägs till hundra procent av familjeföretaget Oras Invest. Företagets
produktion är förlagt till Europa och fabrikerna i Rauma, Finland samt i Olesno,
Polen. Allt råmaterial och de komponenter som krävs för tillverkningen av Oras
produkter köps från Europeiska leverantörer. Under 2010 sysselsatte Oras ca 950
personer och hade en årlig omsättning på 132,5 miljoner Euro.
Mer information finns på www.oras.com
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