
Hold høy hygiene på kontoret med 
berøringsfrie kraner

Hvorfor trenger vi å vaske hendene regelmessig?
Først og fremst for å holde hendene rene, men også for å ikke spre bakterier. På den måten   
beskytter vi oss selv og kollegaer.   

Hvor ofte og når skal vi vaske hendene? 
Hver gang vi går på toalettet, etter host eller nys, og alltid som det første vi gjør etter vi har tatt i 
nøkler/nøkkelkort og dørhåndtaket for å komme inn på kontoret.

Hvordan skal jeg vaske hendene ordentlig?
Det handler om å være grundig. Det holder ikke å bare holde hendeneunder kranen, men gni 
såpen ordentlig inn for å danne skum. Bruk minimum 30 sekunder. 

Kilde: Utdrag fra Intervju med en legen: Slik vasker du hendene ordentlig. 
Hele artikkelen finnes på www.oras.com.

Hvorfor er berøringsfrie kraner mer hygieniske? 
Hendene våres kommer i kontakt med bakterier hver eneste dag. Når vi åpner og lukker kranene, 
blir disse bakteriene overført til kranen, og det betyr at hver gang kranen berøres blir bakteriene 
overført tilbake til brukerens hender. Ettersom man ikke trenger å ta på berøringsfrie kraner vil 
færre bakterier overføres. Kranene forblir rene og hygieniske i lengre perioder. 



• Oras Electra
• Oras nr. 6120FZ
• NRFnr 4203697
• Bluetooth- 

funksjon, 9/12V

• Oras Optima 
• Oras nr. 2727F
• NRFnr 4200377
• Hybrid kjøkkenkran med 

grepsvennlige hendler og 
berøringsfri funksjon. 

Berøringsfrie kraner til 
kontoret

Til toalettet

Til kjøkkenet

Bluetooth-funskjon
Bluetooth-funksjonen er med på å øke vannhygiene da du kan sette opp automatiske spylinger 
slik at det alltid er friskt vann i kranen, i tillegg til at utvikling av Legionella-bekaterier unngås. 

• Oras Electra
• Oras nr. 6150FZ
• NRFnr 4203704
• Bluetooth- 

funksjon, 6V

• Oras Optima
• Oras nr. 1714FZ
• NRFnr 4203691
• Bluetooth- 

funksjon, 6V

• Oras Electra
• Oras nr. 6151FZ
• NRFnr 4203709
• Bluetooth- 

funksjon, 6V

• Oras Optima 
• Oras nr. 2729F
• NRFnr 4200438
• Hybrid kjøkkenkran med 

grepsvennlige hendler og 
berøringsfri funksjon. Høy     
fleksibel tut. 

• Oras Inspera
• Oras nr. 3016F
• NRFnr 4200229
• Bluetooth- 

funksjon, 6V

• Oras Signa
• Oras nr. 2222F
• NRFnr 4200426
• Hybrid kjøkkenkran, termo-

stat med styreenhet, sving-
bar tut og uttrekkbar tut og 
perlator. 

Hybridkran 
Hybridkranen er med på å øke hygienen på kjøkkenet, da du kan vaske hendene uten å berøre 
kranen. Dette gjør at færre bakterier overføres mellom kranen og brukeren.


