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Bättre hygien med
beröringsfria blandare
När du sätter på vattenkranen hamnar bakterierna
från händerna på kranen. Med Oras beröringsfria
blandare stoppar du händerna under vattnet och
bakterierna hamnar i stället där de ska – i avloppet.
Så mycket som 80 procent av alla bakterier, virus och
infektioner sprids genom mänsklig kontakt, antingen
tar vi direkt i varandra eller så berör vi samma ytor där
smittan finns. Det säger sig själv att en god handhygien
är viktig för att hålla oss friska.
En stor undersökning, som har publicerats i Canadian
Journal of Microbiology, har tydligt visat att tillväxen av
mikroorganismer är betydligt lägre på de nya moderna
beröringsfria blandarna från Oras, jämfört med traditionella manuella blandare. När ingen tar i blandaren varje
gång den ska sättas på, sprids inte heller bakterierna.
Ett enkelt sätt att förbättra hygienen är därför att byta
blandare!
Det är inte bara hygienen som förbättras med en
elektronisk blandare, även vattenförbrukningen minskar. Nästan 40 procent av det vatten som används i ett
hem går åt till personlig hygien, och av allt detta vatten
är det stora mängder som bara rinner ner i avloppet
utan att vattnet har använts. Oras beröringsfria blandare stänger av sig själva, detta har visat sig kunna spara
upp till 50 procent av energi- och vattenförbrukningen.

Med Oras beröringsfria blandare Cubista stoppar du händerna direkt
under vattnet och bakterierna hamnar i stället där de ska – i avloppet.
Cirkapris 3 800 kr.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nicklas Bergqvist, 08-400 255 16, nicklas@perpr.se
Patrick Holmberg, 021 – 81 61 36, patrick.holmberg@oras.com
Bilder finns att ladda ner på www.perpr.se

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.

