Oras
Esteta
Vandets foryngende kraft

Perfect your
shower moment
I hverdagens høje tempo – på arbejde, i dagligdagen og til sport,
er det endnu mere udfordrende, at opretholde en sund balance
mellem krop, ånd og sjæl. Vi har brug for hjælp fra redskaber, der
er lige så lydhør, ﬂeksible og eﬀektive som vi selv er.
Oras kombinerer velvære med raﬃneret æstetik og forbedrer din
daglige tid under bruseren ved, at tilbyde en avanceret bruseroplevelse. Få din tid under bruseren til, at handle om fornyelse og
genopladning. Oras Esteta bruserne plejer din krop – og din sjæl.

Oras Esteta
Wellﬁt
Den perfekte løsning til pleje af kroppen

Oras Esteta Wellfit er den avancerede
version af vores Oras Esteta bruserløsninger. Med banebrydende teknologi, giver alle
funktionerne af en professionel behandling
med varmt og koldt vand – alt sammen med
et tryk på en knap. Vælg blot fra et af de tre
programmer – RECOVER, RELAX, RELOAD
– der giver skiftende varmt eller koldt vand i
intervaller via håndbruseren.

Mobil app
Du kan også lave dine egne
programmer med vores gratis app
- Oras App.

RECOVER.

RELAX.

Fantastisk måde at lette ømme muskler
og som afslutning på en krævende
træningssession.

Perfekt til afslapning af krop og sind efter en
anstrengende og stressende arbejdsdag.

Designet til
at forbedre din
velvære
Oras Esteta Wellfit er baseret på kontrast
terapi med vand – en måde at behandle
kroppen med skiftevis varmt og koldt vand
i varierende intervaller. Oras Esteta Wellfit
støtter folk i deres aktive livsstil og hjælper
dem med at holde sig i form. Den varme og
kolde vandbehandling beroliger og plejer
musklerne gennem en tilpasset menu af
programmer, designet til at give hver bruger
en sundere og bedre følelse.

RELOAD.
Hjælper dig med at få gang i kroppen
og starte dagen med en følelse af
energi og en positiv sindstilstand.

Vælg mellem disse programmer med
varmt og koldt vand.
Recover

Relax

Reload

Cold

Aktiver dit program –
med et tryk på en knap:
For at vælge og starte det ønskede program,
trykkes der bare på Wellfit-knappen i et, to
eller tre sekunder. Og du kan selvfølgelig
stoppe programmet til enhver tid bare ved at trykke på den samme knap igen.

Hot

Vælg et program til, at pleje musklerne med
efter sport og træning – eller et, der får dig
til, at slappe af efter en hård dag.
Oras Esteta Wellfits kontrast terapi kan
bruges på alle dele af kroppen.
Hvert program er nøje designet og
tilbyder forskellige positive virkninger på
kroppen.
Programmerne begynder med kortere
intervaller til at hjælpe kroppen med, at
tilpasse sig temperaturændringerne på en
blid måde. Oras Esteta Wellfit er den perfekte løsning til pleje af kroppen.

Oras
Hydractiva
Vælg de helt rigtige stråler der passer til dig.

Oras Hydractiva håndbruserne er
designet til, at passe perfekt til dit Esteta
brusersystem – med stråler til ethvert
humør. Vælg en af 3-spray modellerne –
du kan blande og matche hver stråletype
med alle Wellfit programmer.

Oras Hydractiva’s 3-spray håndbrusere
tilbyder en bred vifte af muligheder.

Intens
Forfriskende spray til dagligt
brug.

Intense
Invigorating spray for daily
use.

Sensitiv

Stort, blødt og afslappende spray
der forkæler hele din krop.

Puls
Pulserende spray
til massage og fokuseret
behandling af specifikke
zoner på kroppen.

Oras Esteta brusersystemer
og termostatarmaturer.

7590-15 Brusersystem.
Grå/ krom.
Med Oras Hydractiva Style håndbruser
med 3-stråletyper,
bruserslange og
vægholder.

7590-11 Brusersystem.
Hvid/ krom.
Med Oras Hydractiva Style håndbruser
med 3-stråletyper,
bruserslange og
vægholder.

Med Wellfit:
7592-15

Med Wellfit:
7592-11

Kvalitetsdesign
i enhver detalje

Stor og elegant
hovedbruser:
Blid og naturlig regn,
der dækker hele
kroppen.

Æstetisk og
komfortabel:

7560-15 Bruserarmatur.
Grå/ krom.

7560-11 Bruserarmatur.
Hvid/ krom.

Med Wellfit:
7562-15

Med Wellfit:
7562-11

To farvemuligheder,
rummelig
glashylde til
alt det du har
brug for.

Oras Hydractiva håndbrusere
og brusersæt

Ergonomisk
grebsdesign:

242401 håndbruser,
1-spray

243401 håndbruser,
1-spray

242403 håndbruser,
3-spray

243403 håndbruser,
3-spray

Med vægholder:
424

Med vægholder:
434

Med vægholder:
427

Med vægholder:
437

Sikkert greb,
selv med glatte
hænder.

Ny håndbruser:
Individuelt design
med 3 stråletyper.

421 Brusersæt 720,
1-spray håndbruser
med vægholder og
sæbeskål

431 Style Brusersæt
720
1-spray håndbruser
med vægholder og
sæbeskål

423 Brusersæt 720
3-spray håndbruser
med vægholder og
sæbeskål

433 Style Brusersæt
720
3-spray håndbruser
med vægholder og
sæbeskål
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Perfect your
me-moment.

