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BAUFormATKüchen

Máte styl a znáte svoji cenu. 
neradi se omezujete, a proto jsou 
tady německé kuchyně Bauformat 
od předního evropského výrobce. 
nekonečno variací barev, tónů, 
povrchů a forem vám umožní 
vytvořit svět s autentickým 
výrazem vaší osobnosti.

Záměrně

jedinečný

Zkušenost s výrobou miliónů 
špičkových kuchyní je nepřehléd-
nutelná na množství technických 
a koncepčních řešení. Sto let 
německého perfekcionizmu  
se prostě nedá nahradit.

Generace

ZKušeností

Ať se na kuchyně Bauformat 
podíváte z kterékoli strany, 
vždycky uvidíte jen nejmodernější 
světový design, aktuální a futu-
ristické technologie a perfektní 
nekompromisní kvalitu zpracování. 
Společně s výhodami Oresi je to 
skutečný šampión ve své třídě. 

šampión

ve své třídě



Vestfálské město Löhne s velkou tradicí nábytkář-

ského průmyslu nese hrdé označení „hlavní světové 

město kuchyní“ (Die Weltstadt der Küchen).

Společnost Bauformat zde svůj výrobní závod

začala budovat už v roce 1929. Dnes v našich 

ultramoderních provozech vyrábíme denně více 

než 500 kuchyní, které pak putují do celého světa. 

DIE WELTsTADT DER KÜCHen



GIRONA s
GOTLAND

Pískovo-béžová sametově matná

(Sandbeige seidenmatt)

Černý dub (Schwarz eiche)

Ani bílá, ani krémová. Nikdy fádní.



 RHODOs

Vysoký lesk, dekor ušlechtilé nerezové oceli

(Inox hochglanz)

Každý den pohled do tváře

vznešeného interiéru.



COMO
AMsTERDAM

Scuro (Scuro)

Šedý Basalt (Grau Basalt)

Vysoká škola designu: harmonické souznění

struktur a stylů.



COMO
RHODOs s

Linie světlého dřeva (Luminoso)

Vysoký lesk v odstínu navy (navy hochglanz)

Recept na hezký den máte v kuchyni.



 OBsEsE

nekompromisní zpracování

každého detailu

Dokonalost neexistuje,

ale může se stát posedlostí.



PAMPLONA
sIENA s

Vysoký lesk v odstínu navy (navy hochglanz)

elegance Brown (elegance Brown)

Různorodé materiály, prvky a nápady

si rozumějí, když je tlumočníkem architekt.



BREsT

Šedý beton (Grau Beton)

Kuchyňě kosmického věku



PAMPLONA

Šedý křemen ve vysokém lesku (Quarzgrau hochglanz)

S každým úhlem nový odstín, to je kouzlo šedé.



RHODOs
COMO

Vysoký arktický lesk (Arktis hochglanz)

Tmavé dřevo (Scuro)

I za bílého dne může zazářit hvězda.



 sOFIsTIKOVANOsT

Vnitřní osvětlení zásuvky pro rychlou a bezpečnou orientaci

Práce v kuchyni musí být zábavou.



BERLIN
sINGAPUR

Černý hedvábný mat (Schwarz seidenmatt)

Mosaz (Metallaufl age Messing)

Interiér, který umí trvat na svém. Jako vy.



PORTO

Bílý hedvábný mat

(Weiß seidenmatt)

Kuchyň pyšná

na svého majitele.



MEDINA

hedvábný mat, odstín magnólie

(Magnolie Seidenmatt)

Měděná patina (Patina Kupfer)

Vzpomínka na voňavé časy.



sTOCKHOLM

Bílý hedvábný mat (Weiß seidenmatt)

Ticho, které je vidět.



 INVENCE

Integrované prosvětlené dno

horních skříňek

Kuchyně plná kreativních řešení.



MORA
PORTO

Beach Wood (Beach Wood)

Karbonový hedvábný mat (carbon Seidenmatt)

Proč dělat kompromisy, když víte, co chcete.



 PORTO
 PAMPLONA

Bílý hedvábný mat (Weiß seidenmatt)

Šedý křemen ve vysokém lesku 

(Quarzgrau hochglanz)

Z jemných tónů se rodí silný design.



BALI
PORTO

Světlá kresba (Grain hell)

hedvábný čokoládový mat 

(chocolate Seidenmatt)

Dva principy, jedna přitažlivost.



GIRONA
sINGAPUR

Bílý hedvábně matný lak (Weiss Seidenmatt lackiert)

Metalický povrch v dekoru nerezové oceli

(Metallaufl age edelstahlfarbig) 

Různorodé materiály, prvky a nápady

si rozumějí, když je tlumočníkem architekt.



 EXAKTNOsT

Linie madel v geometricky přesném sesazení

Přesnost je výsadou králů.



 BERLIN
 LONDON

hedvábný mat v odstínu šedý křemen

(Quarzgrau seidenm)

Kaštanová imprese (Maroni)

Pro dotek krásy nemusíme 

spát pod hvězdami.



 BAKU
 BREsT

hedvábný mat (Silk seidenmatt)

Bronz (Kupferbronze)

Vyvážené partnerství.

I od kuchyně se někdy 

můžeme učit.



 RHODOs

hedvábný vysoký lesk (Silk hochglanz)

Dílo jako krásné tajemství.

Chybí jen váš podpis. 



MORA
PORTO

Beach Wood (Beach Wood)

hedvábný karbonový mat

(Kohlenstoff  seidenmatt)

Můj život mi rozumí.

Kuchyně získala cenu BMK

Innovation price 2016/17



 RAFINOVANOsT

nerezová lišta brání pronikání vlhkosti

I účelná řešení mohou být elegantní.



sEVILLA

námořnická modrá (navy)

hedvábný mat v bílé (Seidenmatt Weiß)

Nezapomenutelná skladba

s romantickou melodií.



 BALI
 PORTO s

Světlé ušlechtilé dřevo

(Grain hell senkrecht)

Šalvěj sametově matná

(Salbei Seidenmatt)

Prostředí, které vám každý

den nabídne nové přátelství.



 RHODOs

Bílý vysoký lesk (Weiß hochglanz)

Originály vznikají z jednoduché

myšlenky, že všechno může být i jinak.



MORA
BAKU

Beach Wood (Beach Wood)

nugátový mat (nougat Seidenmatt)

… to, co dělá věci krásnými, je neviditelné,

řekl jsem malému princi…



 FINEsA

Bezúchytkové otevírání řady

cuccina purista

Když je design dogma.



 TORINO
sINGAPUR

hedvábný mat v odstínu pískově béžové

(Sandbeige seidenmatt)

Metalický povrch v dekoru nerezové oceli

(Metallaufl  age edelstahlfarbig)

Elegance je setkání odvahy a citlivosti. 

Každá žena to ví…



 COMO

hnědé dřevo (Scuro)

Každý den pohled do tváře

vznešeného interiéru.



 NUANCE

Plný výsuv se skleněným bokem

Každá nuance posiluje výsledný dojem.



 CHICAGO

Dekor keramika (ceramica)

Moderní a pradávná. Keramika,

setkání hlíny s ohněm.



RHODOs
sINGAPUR

Vysoký bílý lesk (Weiß hochglanz)

Mat inox (Metallaufl age edelstahlfarbig)

Stav beztíže umějí navodit i designéři.



 CAMBRIDGE s

hedvábný mat v odstínu Karbonu (carbon seidenmatt)

hedvábný mat Indian summer (Indian summer seidenmatt)

Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost 

není maličkost.



 LONDON

Černé a šedé mystické dřevo

(Dartmoor, nero)

Kuchyně jako hlavní město vašeho

osobního státu.



 KOMFORT

Víceprostorový kontejner s organizéry

pro efektivní ukládání

Pořádek dělá přátele i v kuchyni.



BAKU
PAMPLONA

Kalené sklo (Glass)

Černý hedvábný mat (Schwarz seidenmatt)

Kráska s jemnou tváří. Každý se za ní otočí.



nespoČeT Barevných řešení a materiáLŮ

Co si budete přát…

Materiál, barvu, dekor.

A nechte se unést.



nespoČeT dispoZičních řešení

Co si budete přát…

Dispozice, technologie, výbava. 
K vám patří originál.

Co si budete přát

Dispozice, technologie, výbava.
K vám patří originál.
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C H A L L E N G E  T H E  E X P E C T E D

ZBAVTE SE STEREOTYPŮ 
AEG 

VÍCE NEŽ OČEKÁVÁTE

STEAMIFY®
S funkcí Steamify® je příprava jídel snadnější. Stačí zadat 

teplotu pečení jako obyčejně a trouba automaticky upraví 
nastavení, aby pára dovedla vaše pokrmy k dokonalosti.

SENSEBOIL®
Chytré indukční varné desky s technologií SenseBoil® 

po celou dobu vaření detekují, kdy voda v hrnci dosáhne 
bodu varu. Při jeho dosažení je teplota automaticky 

regulována až do té doby, než ji sami změníte. 

AIRDRY
Technologie AirDry otevře dvířka na šířku 10 cm 
několik minut poté, co skončila fáze mytí a začala 

fáze sušení. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně 
osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

www.aeg.cz  /aegceskarepublika

W Collection
Inteligentní vaření 
s technologií 6. SMYSL

Nejnovější řada spotřebičů  
Whirlpool s intuitivní technologií  
6. SMYSL, která vás dovede 
k těm nejlepším výsledkům.
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FRANKE
ICON 

A MYTHOS

Informační video
baterie ICON

Informační video
dřezy MYTHOS

www.franke.cz

Baterie ICON představují dokonalou 
rovnováhu mezi estetikou a funkčností. 

Ve spojení s novými dřezy MYTHOS získáte 
dokonale sladěnou ikonickou dvojici.



Šťavnatě
upečené maso

Povedené
kynutí těsta

Pohodlné
zavařování

Účinná
sterilizace

Inzerce Beko Bauformat_Dolti 297x210.indd   1 18.03.2021   9:43

VÝROBCE
LUXUSNÍCH KUCHYŇSKÝCH

DESEK Z PRÉMIOVÝCH 
MATERIÁLU

Dokonalé zpracování ,  výj imečné detai ly.
www.polyston.cz |  marketing@polyston.cz

PROFESIONÁLNÍ VÝROBCE LUXUSNÍCH
KUCHYŇSKÝCH DESEK Z PRÉMIOVÝCH MATERIÁLU





V tomto katalogu jsou vyobrazeny modely kuchyní Bauformat s volitelnými doplňky, které nemusí být součástí 

základní sestavy kuchyně. Informace týkající se technických údajů, konstrukce, materiálů, povrchové úpravy 

včetně odstínu, záruky a celkového vzhledu se vztahují na období zadání katalogu do tisku. Veškeré informace 

a vyobrazení v katalogu obsažené mají informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy.

Společnost Oresi s.r.o. si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění. Veškeré podrobné informace 

včetně aktuálních cen a dodacích podmínek vám na přání sdělí váš prodejce kuchyní Oresi.

2021 © vydala společnost oresi s.r.o.

www.oresi.cz


