
Sedan 1927 har vi tillverkat 
tidlösa kranar med filosofin 
att de ska hålla. För dig, 
för ditt hem, för livet runt 
kranen och för miljön. 
Genom att fokusera på de små miljöutmaningarna 
i vardagen kämpar vi för en bättre miljö. Vi tänker 
göra vad vi kan för att få till en förändring. Det kan 
du också göra.

Vi gör allt vi kan för att få en bättre miljö.  
Och vi vill göra det enkelt för dig att göra samma 
sak – genom att välja en hållbar kran till ditt hem. 

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på 
 moraarmatur.se

Hållbarhet för oss är att se hel heten, 
och vara miljömedvetna genom 
hela produktionskedjan. Därför 

börjar vi på hemmaplan, i vår egen 
fabrik i Mora. När vi tillverkar våra 
kranar och duschar tar vi mesta 
möjliga miljöhänsyn i varje steg  

– från  utformning och materialval  
till produktion, transporter,  

användning och återvinning. 
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Välj en 
hållbar 

kran   
och du får ett hållbart  

liv runt kranen



Spara vatten och energi

I Sverige förbrukar en person 
cirka 140 liter vatten varje dag. 
Och i ett hushåll går en femte
del av energin åt till varmvat
ten. Det kan du påverka. För 
våra kranar är inte bara vackra 
och funktionella, utan även 
energieffektiva.

Energieffektivt.  Vi vet att en miljösmart blandare kan 
minska din vatten och energiförbrukning med upp till 30 
procent. En stor del av vårt sortiment är även klassat A–C i 
den svenska energiklassningen för blandare. Och funktio
nen Eco Plus begränsar flödet, utan att förändra känslan. 

Mora ESS (energisparsystem) är en funktion som gör att 
kranen med spaken i mittenläge bara släpper fram kall
vatten, och inte blandar in varmvatten som kräver energi. 
Studier visar att vi oftast spolar vatten under så pass kort 
tid att varmvattnet ändå inte hinner fram till våra händer. 

Mora Cera Duo Miniprofi och Mora MMIX Tronic är våra 
beröringsfria kranar. Genom att hålla handen framför 
sensorn startar kranen automatiskt och spolar under en 
begränsad tid. Det sparar både vatten och energi. 

Kranar med lång livslängd

När en kran från Mora Armatur 
har flyttat in i ditt hem, ska den 
tåla att användas varje dag, 
i många år. Livet pågår, men 
kranen består. För hög kvalitet 
ger hållbara kranar.  

Mjukstängning gör att kranen stängs på ett skonsamt 
sätt. Förutom att du slipper smällar i rören, håller både 
kranen, rören och kopplingarna längre.  

Garanti. Våra kranar är gjorda för att hålla länge. Skulle 
det ändå dyka upp något fel har vi bra garantier och 
snabb service som hjälper dig att lösa problemet.

Reservdelar finns till alla våra produkter. Det gör att du 
oftast inte behöver byta ut hela blandaren, utan bara 
enskilda delar. Du får enkelt tag på dem i butiker och via 
installatörer, över hela landet.  

En hållbar produktion

Med våra innovativa tekniska 
lösningar och 150 års erfarenhet 
tillverkar vi kranar som är  
både hållbara och miljövänliga  
– genom hela kedjan från  
design till återvinning.

Lokalproducerat. Med all produktion i Mora är det enkelt 
för oss att kontrollera våra utsläpp och vår miljöpåverkan. 
Vi får också korta transportsträckor till våra leverantörer 
och kunder i Norden.

Miljövänligt. De flesta av våra råvaror kommer från Sverige. 
Vi strävar efter att alltid använda miljövänliga material, 
blyfria material och när vi kan – återvunna material. När 
vi tillverkar nya produkter försöker vi att alltid minska vår 
totala miljöbelastning.

Återvinning. När din kran har tjänat klart kan du lämna 
den till oss för återvinning. Vi ser till att de olika materialen 
tas om hand på rätt sätt. 

Visste du att en miljösmart 
blandare kan minska din  
vatten- och energi för bruk ning 
med 30 procent?

30%


