
Veden virkistävä voima

Oras  
Esteta  



 

Täydelliseen  
suihkuhetkeen

Nykypäivän nopeatempoisessa arjessa  

– töissä, jokapäiväisessä elämässä ja urheilussa – on yhä  

haastavampaa ylläpitää keho, mieli ja sielu terveessä  

tasapainossa. Tarvitsemme työkaluja, jotka ovat yhtä herkästi  

reagoivia, joustavia ja tehokkaita kuin me itse.

Oras yhdistää hyvinvoinnin hienostuneeseen estetiikkaan ja  

parantaa päivittäistä suihkuhetkeäsi tarjoamalla edistyksellisen 

suihkukokemuksen. Tee suihkuhetkestäsi virkistävä.  

Oras Esteta -suihkut vaalivat kehoasi ja mieltäsi. 



 

Täydelliseen  
suihkuhetkeen



 

Mobiilisovellus

Voit muokata ohjelmointiasetuksiasi 
ilmaisella, ladattavalla Oras App 
-sovelluksella.

Täydellinen suihku hyvinvointiin

Oras Esteta 
Wellfit

Oras Esteta Wellfit on Oras Esteta -tuote-

perheen edistyksellisin versio. Ainutlaatuisella 

teknologialla varustettu Oras Esteta Wellfit 

tarjoaa kehonhuoltoon ammattimaisen 

kuuma-kylmä-vesiterapiatoiminnon, yhdellä 

napin painalluksella. Voit valita kolmesta eri 

ohjelmasta – RECOVER, RELAX, RELOAD 

– jotka määrittelevät ohjelman mukaisen 

kuuman ja kylmän veden jaksottelun 

käsisuihkuusi.



 

Oras Esteta Wellfit perustuu kontrastivesi-

terapiaan: kehonhuoltoon kuuman ja kyl-

män veden jaksotusta vaihtelemalla.  

Oras Esteta Wellfit auttaa ylläpitämään 

aktiivista elämäntapaa ja pysymään kunnos-

sa. Vesiterapiatoiminto rauhoittaa ja huoltaa 

lihaksia räätälöityjen ohjelmien avulla, jotka 

on suunniteltu auttamaan jokaista käyttäjää 

voimaan terveemmin ja paremmin.

Valitse palauttava ohjelma urheilun tai 

treenin jälkeen – tai rentouttava ohjelma 

raskaan päivän päätteeksi. Oras Esteta  

Wellfit kuuma-kylmä-vesihoitoa voidaan 

käyttää koko keholle. Jokainen ohjelma 

on tarkoin suunniteltu. Ohjelmat alkavat 

lyhyemmillä jaksoilla, joilla totutetaan keho 

lempeästi lämpötilan vaihteluun. Oras Esteta 

Wellfit on täydellinen suihku kehostasi 

huolehtimiseen.

Suunniteltu 
parantamaan 
kokonaisvaltaista 
hyvinvointia

RELOAD. 
Auttaa aktivoimaan kehosi ja 

aloittamaan päivän energisesti  
ja positiivisella mielellä.

Valitse näistä kuuma-kylmä-
vesiterapiaohjelmista

Kylmä Kuuma

Recover

Reload

Relax

Aktivoi valitsemasi ohjelma 
yhdellä napin painalluksella:

Valitaksesi ja aloittaaksesi haluamasi 

ohjelman paina Wellfit-painiketta yhden, 

kahden tai kolmen sekunnin ajan.  

Voit luonnollisesti keskeyttää ohjelman 

milloin tahansa – painamalla samaa 

painiketta uudelleen.

RELAX. 
Täydellinen kehon rentouttamiseen ja mielen tyh-

jentämiseen raskaan, stressaavan työpäivän jälkeen.

RECOVER. 
Loistava tapa lievittää lihaskipuja ja 

viimeistellä tiukka treenihetki.



 

Oras Hydractiva 3-spray -käsisuihku  
tarjoaa kolme vaihtoehtoa:

Oras  
Hydractiva

Valitse itsellesi sopivin suihkuvaihtoehto

Oras Hydractiva -käsisuihkut on suunni-

teltu sopimaan täydellisesti Oras Esteta 

-suihkujärjestelmään – niistä löytyy  

toiminto jokaiselle hetkelle. Valitsemalla 

kolmitoimisen käsisuihkumallin voit 

helposti yhdistellä eri suihkuvaihtoehtoja 

kaikkien Wellfit-ohjelmien kanssa.  

Intense  
Invigorating spray for daily 

use.

Pulse 
Keskitetty, pulssimainen suihku 

hierontaan ja eri kehonosien 
hoitamiseen.

Intense  
Piristävä suihku päivittäiseen 

käyttöön.

Sensitive 
Pehmeä, laaja ja rentouttava  

suihku koko kehon hellimiseen.



Suuri ja elegantti 
kattosuihku:
Lempeä ja luonnollinen 
sade, joka kattaa koko 
kehon.

Kaunis ja 
käytännölli-
nen:
Kaksi 
värivaihtoehtoa, 
tilava lasihylly 
kaikelle 
tarpeelliselle.

Ergonominen 
muotoilu:
Pitävä ote myös 
liukkailla käsillä.

Uusi käsisuihku:
Yksilöllinen muotoilu, jossa 
kolme säätövaihtoehtoa: 
Sensitive (laaja ja hellävarainen), 
Intense (voimakas) ja Pulse 
(hierova).

Oras Esteta -suihkut ja  
-termostaattihanat

7590-15  
Sadesuihkuhana.
Harmaa/kromi.
Oras Hydractiva Style 
-käsisuihku, jossa 
kolme toimintoa. 
Sisältää seinäkiin-
nikkeen. 

Wellfit-kehon-
huoltotoiminnolla:  
7592-15

7590-11  
Sadesuihkuhana.
Valkoinen/kromi.
Oras Hydractiva Style 
-käsisuihku, jossa 
kolme toimintoa. 
Sisältää seinäkiin-
nikkeen.

Wellfit-kehon-
huoltotoiminnolla:  
7592-11

7591-15  
Sadesuihkuhana 
juoksuputkella.  
Harmaa/kromi.
Oras Hydractiva Style 
-käsisuihku, jossa 
kolme toimintoa. 
Sisältää seinäkiin-
nikkeen. 

Wellfit-kehon-
huoltotoiminnolla: 
7593-15

7591-11  
Sadesuihkuhana 
juoksuputkella. 
Valkoinen/kromi.
Oras Hydractiva Style 
-käsisuihku, jossa 
kolme toimintoa. 
Sisältää seinäkiin-
nikkeen. 

Wellfit-kehon-
huoltotoiminnolla: 
7593-11

7560-15  
Suihkuhana.  
Harmaa/kromi.

Wellfit-kehon-
huoltotoiminnolla: 
7562-15

7560-11 S 
Suihkuhana. 
Valkoinen/kromi.

Wellfit-kehon-
huoltotoiminnolla:  
7562-11

7540-15  
Suihkuhana juoksu-
putkella.  
Harmaa/kromi.

Wellfit-kehon-
huoltotoiminnolla: 
7542-15

7540-11  
Suihkuhana juoksu-
putkella. 
Valkoinen/kromi.

Wellfit-kehon-
huoltotoiminnolla: 
7542-11

242401 käsisuihku, 
jossa helposti  
puhdistettava, 
vaaleanharmaa siivilä 
(ø 120 mm). 

Seinäkiinnikkeellä: 424

243401 Style-käsi-
suihku, jossa helposti 
puhdistettava, 
valkoinen siivilä  
(100 x 120 mm). 

Seinäkiinnikkeellä: 434

Oras Hydractiva -käsisuihkut  
ja -suihkusetit

421 Suihkusetti, 
joka sisältää käsi-
suihkun, säädettävän 
suihkutangon  
(max. 740 mm),  
ja suihkuletkun  
(1,75 m). Käsisuihkus-
sa helposti puhdistet-
tava, vaaleanharmaa 
siivilä (ø 120 mm).

431 Style suihkusetti,
joka sisältää käsi
suihkun, säädettävän 
suihkutangon (max. 
740 mm), saippua
telineen, seinäkiinnik
keen ja suihkuletkun 
(1,75 m). Käsisuihkussa 
helposti puhdistettava, 
valkoinen siivilä (110  
x 120 mm). 

423 Suihkusetti,
joka sisältää käsi
suihkun, säädettävän 
suihkutangon (max. 
740 mm), saippua
telineen, seinäkiinnik
keen ja suihkuletkun 
(1,75 m). Käsisuihkussa 
helposti puhdistettava, 
vaalean harmaa siivilä 
(ø 120 mm) ja kolme 
säätö vaihtoehtoa.  

433 Style suihkusetti 
joka sisältää käsi
suihkun, säädettävän 
suihkutangon (max. 
740 mm), saippua
telineen, seinäkiinnik
keen ja suihkuletkun 
(1,75 m). Käsisuihkussa 
helposti puhdistettava, 
valkoinen siivilä (110 
x 120 mm) ja kolme 
säätövaihtoehtoa.

Laadukas 
muotoilu pienintä 
yksityiskohtaa 
myöden

242403 käsisuihku, 
jossa helposti 
puhdistettava, 
vaaleanharmaa siivilä  
(ø 120 mm) ja kolme 
säätövaihtoehtoa. 

Seinäkiinnikkeellä: 427

243403 Style-käsi-
suihku, jossa helposti 
puhdistettava, valkoinen 
siivilä (110 x 120 mm) ja 
kolme säätövaihtoeh toa.  

Seinäkiinnikkeellä: 437



Perfect your 
me-moment.

ORAS OY, Isometsäntie 2, PL 40, FI-26101 RAUMA, FINLAND

Puh. +358 (0)2 83 161, Fax +358 (0)2 831 6300, E-mail: info.finland@oras.com 

www.oras.com
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