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Oras, Grönt byggande och blandare för
LEED
Ny teknik och miljövänlighet har alltid varit de viktigaste
framgångsfaktorerna för Oras blandare. Som världsledande tillverkare av
elektroniska blandare har vi lyckats att kombinera ny teknik med ett
miljövänligt tänkande. Sedan 70-talet har vi tillverkat blandare för
miljövänliga hus. Idag har vi kompletta blandarfamiljer som t.ex. Oras Vega
som designats för att spara vatten och energi samt vår breda kollektion av
smarta blandare.
Just nu ökar fokus för en hållbar utveckling inom fastighets- och byggsektorn.
Ett grönt byggande avser byggnader som uppförs med miljövänliga processer,

tekniker och produkter. En grön byggnads miljöpåverkan bedöms och
betygsätts under hela sin livscykel utifrån dess användning av energi, vatten,
övriga resurser samt logistik och mängd avfall som den producerar.
Globalt finns det en stor mängd av klassificeringar för gröna ”miljövänliga”
byggnader. En av de mest kända och använda är LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design).
Vi kan tillhandahålla ett sortiment av blandare och tillbehör som uppfyller de
generella kraven för en effektiv användning av vatten enligt LEED.
Sortimentet består av Oras Cubista ettgreppsblandare för tvättställ och kök,
Oras Cubista termostatblandare med Oras Natura duschset Samt Oras Electra
smarta beröringsfria blandare. Därutöver kan vi erbjuda Ettgreppsblandare
inom familjen Oras Safira samt termostatblandare i familjen Oras Nova som
modifierats för att möta kraven inom LEED.
Kontakta Oras International OY Sverige för mer information:
Patrick Holmberg, Produktchef Sverige, Tel: 0702-426009, email:
patrick.holmberg@oras.com

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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