




Nová dimenze ve své třídě

Kuchyně Livanza patří do portfolia vlastních značek 

skupiny Oresi. Filozofi í naší značky je přinášet prově-

řenou kvalitu v atraktivním designu za nejnižší možnou 

cenu. S vědomím tohoto náročného závazku jsme spo-

lečně s našimi německými partnery vyvinuli kuchyně 

Livanza, o kterých můžeme směle říci, že jsou novou 

dimenzí prémiové třídy.

Fantazie a individualita

Kuchyně Livanza navrhují přední designéři v duchu 

nejaktuálnějších trendů. Současně vám Livanza na-

bídne nekonečnou variabilitu vybavení a uspořádání, 

protože ji vyrábíme individuálně, kus po kuse, přes-

ně na míru vašim konkrétním představám. Nejde jen 

o to vybrat si kuchyň. Jde hlavně o nekonečné mož-

nosti realizovat jakékoli sny o životě v kuchyni. 

Kvalita made in Germany

Kuchyně Livanza pro vás vyrábíme v ultramoderní 

německé továrně. Nejvyspělejší výrobní technolo-

gie společně s mimořádně přísnou kontrolou kva-

lity dělají z každé kuchyně Livanza jedinečné ná-

bytkářské dílo. Pověstná kvalita made in Germany 

uspokojí i vaše nejvyšší nároky.

Právo na výhody

Livanza je nejvýhodnější, protože je od Oresi. Tyto 

naše kuchyně přinášejí nejlepší poměr mezi výko-

nem a cenou ve své třídě. A tak jako vždy u Oresi 

k nim patří bezkonkurenční množství výhod a bo-

nusů. V Oresi jsou výhody prostě vaše právo.



Marie Poledňáková
režisérka a scénáristka

Můj zážitek z nakupování kuchyně u Oresi se odehrál 

podle nejlepšího možného scénáře. Přišla jsem do pří-

jemného kuchyňského studia, setkala se s řadou mi-

lých a přitom odborně erudovaných lidí, vybrala jsem 

si krásnou kuchyň Livanza a jsem maximálně spoko-

jená. Ve fi lmu by takový příběh byl nudný, ale v životě 

je to ideální. 

Juraj Kukura
herec a divadelní ředitel

Design, kvalita, cena. To mě přesvědčilo. Proto jsem 

i  já zvolil Oresi. Všude, kde žiju a pracuju, v Brati-

slavě, v Hamburku a kdekoli jinde, je kuchyně Oresi 

skvělou volbou.

Markéta Častvaj Plánková
herečka

Máme od Oresi dokonce dvě kuchyně, obě značky 

Livanza. Líbila se nám profesionalita a vstřícnost 

pracovníků společnosti na všech úrovních a dnes 

si velmi užíváme dokonalost designu a zpracování 

našich kuchyní. 

Livanza, která ve svém názvu nese stopu anglické-

ho live – žij, je opravdu kuchyní pro příjemný život.

Mgr. A. Jan Nedvěd
architekt (www.nedvedarchitekti.cz)

S produkty společnosti Oresi pracuji velmi rád. Tato 

široká nabídka různých pojetí kuchyní je zárukou, že 

když potřebuji vybavit kterýkoli z našich projektů, 

vždycky zde najdu optimální řešení, a to i z hlediska 

výhodné ceny. Navíc odborníci z Oresi mají cit pro 

působení jejich kuchyní v širším kontextu bydlení. 

A taková souhra je smyslem architektury.



stream

Sametový černý a bílý mat

Černá a bílá jsou často chápány jako protiklady. 

Přitom z výtvarného hlediska jde o barvy, které 

jsou si vlastně nejblíž. A našli bychom řadu pří-

kladů, v nichž spojení černé a bílé vytváří nepře-

konatelné hodnoty. Nádherný sametový mat mo-

delů Stream přinese do vaší kuchyně velkolepou 

vznešenost. Svítivé hrany, podle kterých jsme tuto 

kuchyni pojmenovali, vám každý den připomenou, 

že jste nejdůležitější osobou v celém vesmíru.



Kaava | beLLissa

Šedý beton/Bílý lesk

Tato kombinace představuje jeden z nejmódněj-

ších kontrastů v pojetí interiéru. Vysoký bílý lesk 

rozsvěcí prostor a sebejistým gestem ho vymezu-

je. Šedý mat betonového dekoru působí naopak 

jemně a příjemně neurčitě. Jedna část kuchyně 

vše odráží, druhá naopak vše pohlcuje. A vás tohle 

střídání baví a dobře se vám v něm žije.



teWa

Dub pískový

Kresba dubového dřeva je jemná a poněkud zdr-

ženlivá. Není příliš konkrétní a o to víc probouzí 

asociace, představy, vzpomínky. Největším pů-

vabem tohoto dekoru ale je, že přes svou vizuál-

ní křehkost vnáší do kuchyně pevnost, odolnost 

a stálost dubového dřeva, dřeva nejmocnějších 

stromů. Aktuální pískový odstín decentní charak-

ter tohoto dekoru jen umocňuje.



sonata

Lak sametově matná šalvěj

K hudbě se odkazující kuchyně Sonata okouzluje 

svou proměnlivostí. Přirozeně se stane ozdobou 

interiéru zařízeného ve stylu nového klasicismu, 

ale stačí přidat jeden dva dekorativnější prvky 

s rustikálním výrazem a rázem máte okouzlující 

provensálskou kuchyni. A když z barevných mož-

ností zvolíte módní odstín šalvějového listu, zavoní 

vaše bydlení vlídnou svěžestí. A možná ještě ně-

čím. Říká se přece, že zelená je barvou naděje.



idyLa

Šedý mat se strukturou dřeva

Současné pojetí kuchyňského interiéru se inspi-

ruje jak modernou, tak tradicí. Stále nové a často 

přelomové technologické možnosti přinášejí pře-

svědčivá provedení nábytku a jeho povrchu s ta-

kovým půvabem, že je často obtížné říci, zda jde 

o kuchyň v moderním nebo tradicionalistickém 

stylu. Pokud vás taková kuchyň vezme za srdce, 

bude vám možná chvíli připadat venkovská, chvíli 

velkoměstská, v jeden moment historizující a hned 

na to ultramoderní. A vždycky to bude ta vaše.



teWa | savana

Islandský javor/Světle modrý mat

Kombinace ušlechtilé kresby dřeva s hladkým 

a celistvým jednobarevným povrchem je oblíbe-

ným kouzlem mnoha designérů. Dva různé dekory 

se v takové kombinaci dokonale podporují a posi-

lují v celkovém vyznění. Interiér tak získává rytmus 

a živost. Jak také jinak, když v něm dva odlišné 

principy vedou nepřetržitý dialog. Díky umění de-

signérů jsou to ovšem rozhovory velmi kultivova-

né a bez překřikování. Můžete se do nich snadno 

zapojit.



Kaava | areKa

Šedý beton/Limetkový sametový mat

Slavný výtvarník Vasilij Kandinskij napsal ve svých 

úvahách, že barva je síla, která přímo ovlivňu-

je duši člověka. Vhodně zvolený barevný akcent 

v kuchyni, v místnosti, v níž žijeme nejvíc, obo-

hatí náš vnitřní život stejně, jako bychom umístili 

na stěnu působivý obraz. Máme pro vás na vý-

běr spoustu barev pro doladění vašeho bydlení 

a vlastně i každé minuty vašeho času.



eruKa | teWa

Vysoký černý lesk/Koňakové dřevo

Kresby ve dřevě jsou vždy silným impulzem pro 

moderní interiér. Zvlášť dnes, kdy moderní tech-

nologie umějí vytvořit na povrchu nábytku skuteč-

ně uměleckou interpretaci přírodní energie dřeva. 

Architekti zároveň radí kombinovat takové natu-

ralistické dřevěné obrazy s hladkými plochami, 

jaké se v přírodě nevyskytují. Je výsledkem napětí 

nebo rovnováha? Rozhodněte sami.



anGeL | prinCess

Bílý hedvábný mat/Perleťový mat

Charakter dnešní kuchyně jako důležité místnosti 

v našich bytech neurčují jen použité dekory nebo 

barvy, ale také jejich technické provedení. Můžete 

si vybírat z množství různých typů povrchových 

úprav. Každá z nich reaguje jinak na světlo a stín 

a vytváří tak prostředí se specifi ckou náladou. Hed-

vábně okouzlující maty kuchyní Livanza, zvlášť po-

kud jsou ještě doplněny o perleťový efekt, vyzařují 

do prostoru doslova hmatatelný klid. Každý den se 

v nich můžete dotknout svého štěstí.



teWa | eruKa

Dub/Lesk v odstínu měsíčního světla

Obdivujete také světlé lesklé kuchyně? Pak se vám 

jistě bude líbit dokonalý bílošedý lesk modelu Eruka. 

Ale proč se neinspirovat našimi architekty a nedo-

plnit tuto zářící kuchyni jemným dekorem světlého 

dřeva, které k té atraktivní bílé přidá hřejivé přírod-

ní zarámování. Lesklý povrch si bude od dřevěné-

ho dekoru půjčovat přátelskou atmosféru. Dřevo si 

od světlých ploch vezme trochu lesku a efektnosti. 

A váš interiér nebude mít chybu.



veLvetia

Bílý sametový mat 

Patří do dnešní doby spíše dynamické interiéry 

s dramatickou energií nebo interiéry jemné a sen-

zitivní? Sametově něžný povrch kuchyně Velvetia 

paří do té druhé skupiny. Světlo po něm pokojně 

splývá a vytváří atmosféru klidného a chráněného 

přístavu. V takové kuchyni lidé rádi zakotví.



CasCina | savana

Bělený dub/Šedý hedvábný mat

Moderní interiér stále častěji těží ze zvláštního vzta-

hu mezi bytostně odlišnými pocity. Někdy je to pří-

jemný kontrast odstínů, jindy nečekaný akord mezi 

zdánlivě nesourodými materiály. Takové je setkání 

kresby drsného dřeva na povrchu klasicky pojaté 

kuchyně Cascina s hedvábným povrchem, jehož od-

stín přirovnali designéři k barvě bouřkového mraku.  

A přitom se zdá, že nic k sobě nepatří více.



Haida | eruKa

Přírodní dub/Vysoký bílý lesk

Kresba dubového dřeva se pomalu, ale jistě opět 

stává designovým trendem. Vzory dubového dřeva 

jsou působivé, ale neokázalé, a proto se hodí do 

tradičního i moderního bydlení. Přírodní dub mode-

lové řady Haida přináší v kombinaci s vysokým les-

kem bílé kuchyně Eruka pocit, že jsme se ocitli v až 

uměleckém interiéru, ovšem s mimořádně útulnou 

a domáckou atmosférou. A čisté bezúchytové ře-

šení ještě posiluje estetické kouzlo této sestavy.



teWa | CasCina

Bělený dub

Jemná kresba běleného dubu je v této kombinaci 

ve dvojím provedení. Jednou na hladkých plochách 

kuchyně Tewa podporuje její minimalistický vzhled 

a  působí až avantgardně. A  podruhé na kazetově 

provedeném povrchu kuchyně Cascina připomíná 

spíše italskou renesanci. Rozdíl mezi těmito dvěma 

pojetími není velký, ale stačí k tomu, aby jejich setká-

ní v jednom interiéru bylo vzrušivě krásné.



stevia | areKa

Vysoký bílý lesk/Limeta

Byt nebo dům plný světla. Splnění tohoto snu ne-

souvisí jen s velkými okny. Bílý lesklý kuchyňský 

nábytek prosvětlí každý prostor a přidá světlo jak 

interiéru, tak vašemu životnímu pocitu. A když bí-

lou sestavu obohatíte o limetkově šťavnatou partii, 

pozvete tím slunce na trvalou návštěvu. Psychologie 

barev nás učí, že v takové kombinaci se cítíme svo-

bodní a plní elánu. Jako na slunečné straně života.



avantGarde

Vícevrstvý lak ve vysokém lesku

Dokonale provedený vícevrstvý lak pokrývá náby-

tek Avantgarde leskem tak nádherným, až máme 

pocit, že tato kuchyně je vyrobena z jednoho kusu 

nejušlechtilejšího porcelánu. Stačí jen jeden pohled

na dvířka bravurně vybroušená tak, aby k otevírání

nebyla potřeba madla, a jste si hned jisti, že před se-

bou máte mistrovský kousek současných nábytkářů 

a jejich nejvyspělejších technologií. Takto elegantní

a moderní pojetí je doslova avantgardní.



sonata

Bílý lak s matným povrchem

Kazetové pojetí dvířek kuchyní Sonata připomíná 

dokonalé provedení klasických hudebních nástro-

jů. Jen ty elegantní linie, které do nástrojů musel 

ručně vyřezat starodávný mistr, u nás programují 

do počítače přední designéři a do desek je vybrou-

sí nejvyspělejší robotické frézy. Krása je to ovšem 

stále stejná a my se jen můžeme dohadovat o tom, 

jestli tyto věčné kuchyně přinášejí do našeho byd-

lení styl provensálský, rustikální nebo snad velko-

městsky romantický?



beLLissa

Kdo říká, že bílá barva je jen jedna? Na kuchyních 

Livanza se díky různým povrchovým úpravám 

mění od hedvábně jemné přes různé stupně lesku 

až k vysoce zářivým běloskvoucím plochám, kte-

ré připomínají nejbělejší leštěný mramor. Bellissa 

je bílá v neokázalém pojetí. Leskne se přirozeným 

a živým půvabem. Není divu, že její jméno je od-

vozeno od latinského názvu květiny, kterou každá 

žena dobře zná. Je to sedmikráska.

Leštěná bílá



sonata

Hedvábně šedý mat

Šedá je pravděpodobně nejpopulárnější barvou 

současnosti. Letí šedostříbrná auta, nosí se šedé 

oblečení a vybírají se šedé kuchyně. Šedá umí vy-

tvořit neutrální a přitom elegantní prostředí, ve 

kterém zazáří každý další detail, prvek nebo kon-

trastní dekor. U kuchyní Sonata jsou to rámečky, 

které v hedvábně šedé vyniknou jako krásné tahy 

na obrazech.



savana | Kaava

Různé odstíny hnědé nenápadně vstoupily do na-

šich interiérů a získávají v nich stále významnější 

místo. Není divu. Přinášejí velmi domáckou atmo-

sféru, což snad souvisí s tím, že hnědá je káva 

s mlékem, čokoládový dort nebo třeba správně 

upravená pečínka. Současní designéři ale hledají 

nové cesty, jak udělat z hnědé barvu módního svě-

ta. Co třeba přidat trochu bronzu nebo písku, není 

to apartní?

Pískově béžový mat/Bronz



eruKa

Vysoký černý lesk/Vysoký šedý lesk

Akord mezi dvěma odstíny jedné modelové linie 

může být široký, s velkým kontrapunktem a napě-

tím. Ale stejně účinný je i akord dvou blízkých od-

stínů. Něco podobného známe ze světa módy jako 

„tón v tónu“. Dva odstíny lesku, které při vzájem-

ném odrážení přecházejí jeden do druhého, vytvá-

řejí v kuchyni apartní a nikdy nekončící vizuální hru. 

Při každém pohledu objeví lidské oko něco nového.



savana

Krystalická šeď/Růžová „marshmallow“

Šedá je v současném světě nábytku velmi módní 

barvou. Nabízí množství odstínů, rozhodně nej-

méně tolik, ke kolika se odkazuje slavný bestseller 

Padesát odstínů šedi. A jak vědí čtenáři této knihy, 

kombinovat šedou lze prakticky jakkoli a vždycky 

je to přínosné. Velmi zesvětlená bonbónově růžová 

v kombinaci s šedou vytváří neskutečně vzrušující 

atmosféru ve zdánlivě seversky klidném interiéru. 

Znovuzrození růžové v současném designu má 

v této kombinaci až erotický náboj.



stevia | Kaava

Lesk námořnická modř/Art dekor beton

Šedá byla původně barvou surové ovčí vlny a pro-

to nebyla po staletí pokládána za skutečnou barvu. 

Až velcí renezanční umělci povznesli šedou mezi 

barvy hodné pozornosti. Šedá umí dělat doslova 

zázraky a tím si také můžeme vysvětlit současný 

šedý trend v kuchyňských interiérech. V kombinaci 

z jemnými pastelovými tóny, v případě těchto ku-

chyní Livanza jde o námořnickou modř, pak šedá 

ukazuje, že dokáže udělat atmosféru doslova ma-

gickou.



teWa | savana

Islandský javor/Růžová „marshmallow“

Nábytek s dekorem dřeva může někdo pokládat 

za zcela tradiční volbu. Z druhé strany je dřevo sil-

nou inspirací pro moderní designéry a architekty, 

protože umí vytvořit hřejivou atmosféru domova. 

V současnosti je u dřevodekorů zřetelný trend stá-

le jemnějších vzorů. A zdá se, že zde platí poučka 

starých japonských malířů, že čím je kresba křehčí, 

tím více přinese do místnosti energie. Bonbónově 

růžová jen potvrdí, že v jemnosti je velká síla.



areKa

Černý hedvábný mat/Bílý hedvábný mat

Kombinaci bílé a černé vnesla do světové módy 

slavná francouzská návrhářka Coco Chanel. Už 

před více než sto lety. A stále je to kombinace 

atraktivní a moderní. Ostatně i v interiéru. Zvlášť 

když nám ji současné technologie umožňují reali-

zovat v mimořádně působivých povrchových pro-

vedeních. Nad hedvábnými maty kuchyní Livanza 

se vám zatají dech a možná si přitom vzpomenete 

na často citovanou myšlenku Coco Chanel: Móda 

zmizí, styl zůstane.



Komfort na míru vaší osobnosti

Práce v kuchyni má být snadná a zábavná. Na to pře-

devším myslíme, když říkáme, že kuchyně Livanza 

přinášejí vysoký uživatelský komfort. My totiž dá-

váme těmto kuchyním do výbavy umění šetřit váš 

čas, energii a efektivně využívat každý prostor. 

Díky tomu můžete i v kuchyni žít s radostí a potě-

šením. Ostatně, myslíme si, že přesně to od ní také 

očekáváte. Vždyť je to váš každodenní partner. 



KdyŽ je KuCHyŇ opravdu KuCHyní

Německá ultramoderní továrna, ve které vyrábíme 

kuchyně Livanza, se může chlubit stoletou tradi-

cí výroby nábytku. Sto let práce několika generací 

na špičkové pozici v oboru je jedinečným zdrojem 

zkušeností. Podívejte se na kuchyně Livanza zblízka

a všimněte si spousty nápaditých detailů a důmy-

slných řešení. Při každém srovnání vás Livanza pře-

svědčí, že tato kuchyň je opravdu kuchyní.

Zpevňující ocelový profi l pro extrémní zatížení skříněk.

Efektní nerezová patka chrání spodní hranu nábytku proti 

vlhkosti a mechanickému poškození.

Zafrézovaná a vlepená soklová těsnicí lišta společně s rek-

tifi kační nohou jsou příkladem skrytých funkčních detailů 

důležitých pro dlouhou životnost kuchyně.

Zafrézovaná kovová madla lakovaná do barevného odstínu 

totožného s povrchem dvířek.

Dokonalé sesazení komponentů je ve funkční a designové 

kuchyni nezbytností.

Světelný LED profi l do zadní hrany skleněné police. Každý 

designový prvek posiluje výsledný dojem.

Madla zafrézovaná do horní nebo dolní hrany dvířek jsou 

pohodlná, bezpečná a stylová.

Speciální retenční vana sloužící k zachycení odkapávající 

vody z myčky.

Kuchyně Livanza disponují obrovskou škálou řešení, která jsou v závislosti na vybraném 

pojetí standardní nebo volitelnou výbavou.



Camelia 166 Camelia 179

Savana 230

Ferra 155 Haida 147 Haida 149

Savana 233 Savana 235 Savana 237

Tewa 101

Savana 239

Tewa 111Tewa 105

Savana 242

Tewa 173

Savana 248

Tewa 185 Tewa 187

Savana 240

Tewa 145

CK 1

Savana 241

Tewa 171

Savana 246

Kaava 126 Kaava 132 Kaava 133 Kaava 134

dvíŘKa – CenovÉ KateGorie

Bellissa 194 Bellissa 195 Bellissa 196 Bellissa 198 Bellissa 200

Areka 420 Areka 422 Areka 423 Areka 428 Areka 429 Areka 430 Areka 431 Areka 433

Areka 434 Robinia 413 Robinia 415

Eruka 296 Eruka 297 Eruka 298 Eruka 299Eruka 268Eruka 265 Eruka 267

CK 2



Denim 338 Satina 393 Satina 394

Kasmira 380 Kasmira 384Kasmira 381 Kasmira 382 Kasmira 383

Velvetia 391Velvetia 389 Velvetia 392 Idyla 329Idyla 328 Idyla 330

Sonata 435 Sonata 446 Sonata 448Sonata 439Sonata 436 Sonata 437 Sonata 438

Andanta 378 Andanta 379 Viva 395 Viva 397

CK 3 CK 3

CK 4

Stream 402 Stream 403 Cascina 484 Cascina 488

Angel 353Avantgarde 351

CK 5

Princess 441 Princess 442 Princess 443

Stevia 341Stevia 300 Stevia 304 Stevia 342 Stevia 343 Stevia 344

dvíŘKa – CenovÉ KateGorie



www.electrolux.cz

Vyberte si spotřebiče 
Electrolux ohleduplné 
k přírodě

Domov podle 
vašich představ

Kuchyně, jak je známe, se mění. 
Nové technologie, nové modely 
a společenské změny posouvají náš 
pohled na jídlo a vaření. Objevte 
kouzlo asistovaného vaření. 

Multifunkční parní trouby 
představují snadné, pohodlné 
a moderní vaření. Pára uchovává 
vitamíny, živiny a chuť všech 
potravin. Funkce Steamify® 
vám umožní vařit, péct, grilovat 
a připravovat jídlo v páře 
nebo vakuu metodou Sous-
Vide jako v restauraci. Stačí 
jen nastavit teplotu a funkce 
Steamify® sama zvolí ten 
správný stupeň páry za vás.

Indukční desky jsou nejlepší 
volbou pro ekonomické, zdravé 
a bezpečné vaření. Řada SENSE 
vybavena inovativními senzory 
se stane vaším nepostradatelným 
asistentem. SenseBoil® nikdy 
nepřeteče voda, u desky SenseFry® 
se při smažení nepřehřeje 
olej a s deskou SensePro® si 
můžete troufnout bez obav na 
recepty metodou Sous-Vide.

Odsavače par s technologií 
Hob2Hood® se postarají o čisté 
prostředí ve vaší kuchyni. 
Jsou bezdrátově propojeny 
s varnou deskou a během vaření 
automaticky upravují intenzitu 
odsávání podle teploty nebo 
aktuálního využití varných ploch. 
Vy se tak můžete soustředit 
pouze na přípravu jídla a zbytek 
nechat na odsavači par.   

5 let
záruka



Atlas Neo Sensor je hybridní kuchyňská směšovací baterie. 
Můžete ji ovládat bezdotykově prostřednictvím infračerveného 
senzoru nebo standardně páčkou na straně baterie.

FRANKE BATERIE
ATLAS NEO SENSOR

www.franke.cz

Informační video
baterie ATLAS NEO SENSOR

Šťavnatě
upečené maso

Povedené
kynutí těsta

Pohodlné
zavařování

Účinná
sterilizace

Inzerce Beko Dolticollection 210x297.indd   1 18.03.2021   9:46



Když černá ožívá

Prémiová řada spotřebičů Whirlpool W Collection 
v provedení tmavý broušený nerez.  

210x297mm_WCOLLECTION.indd   7 15.04.2021   15:14

Nová generace 
vestavných  
myček MORA

www.mora.cz

Nová generace myček MORA je 

výjimečná pro svou nízkou spotřebu 
energie. Tři koše umožňují mýt až 

16 jídelních souprav najednou. 

Nový výkonný invertorový motor 

s regulací otáček zajišťuje vysoký výkon 

s tichým provozem. Koše jsou vybaveny 

zvýrazněnými pohyblivými prvky 

a přizpůsobitelným rozložením koše 

pro snadné nakládání i těch největších 

hrnců a talířů.

SušeníPlus
otevření

dveří



Reprezentativní příklad: RPSN níže uvedeného příkladu je 4,50 %.
Výše úvěru na bydlení s požadovaným zřízením zástavního práva k pohledávce na výplatu vkladu ze stavebního spoření je 100 000 Kč. Splatnost úvěru je 15 let, pevná roční úroková 
sazba s fi xací 5 let je 3,99 %. Měsíční splátky: 1.–179. splátka je 760 Kč, 180. splátka je 696 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího úvěru nevedou k okamžitému umořování jistiny. Celková 
částka splatná spotřebitelem je 137 084 Kč a celková doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru je 181 měsíců. S úvěrem jsou dále spojené následující úhrady: vedení účtu stavebního 
spoření a úvěru ve fázi přiděleného úvěru, celkem 25 Kč měsíčně. Pro získání úvěru za nabízených podmínek je nezbytné uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Údaje o výši splátek jsou informativního charakteru a vychází z úrokových sazeb ke dni 1. 5. 2021.

Určete si výši a splatnost Rychloúvěru 
dle svých potřeb a fi nančních možností
Díky partnerství Modré pyramidy a Oresi můžete mít kuchyň na splátky! 
A pozor, nemusíte skládat žádné fi nanční prostředky předem! A navíc dostanete 
od Oresi slevu až 47 % z maloobchodních cen kuchyňského nábytku!

Možnost uzavření úvěru máte přímo na vybraných prodejnách Oresi.

S Rychloúvěrem od Modré 
nebude nová kuchyň dramanebude nová kuchyň drama
Investice do nové kuchyně není snadná věc. Chcete, aby vám vydržela několik let, hodila se do interiéru, byla hez-
ká a zároveň funkční. Musíte řešit řadu otázek, od barvy dvířek a umístění spotřebičů až po technické parametry. 
Nenechte se ve svých přáních omezovat. S Rychloúvěrem od Modré pyramidy je získání fi nancí na vysněnou 
kuchyň hračka.kuchyň hračka.

Výhody Rychloúvěru:

• úroková sazba od 3,99 % ročně
• získáte až 800 000 Kč bez zajištění
• úvěr pro vás připravíme zdarma a bez papírování
• splátky si můžete rozložit až na 20 let
• zaplacené úroky si odečtete z daní jako u hypotéky
• informace o všem důležitém prostřednictvím mobilní aplikace MP Home

Výše 
Rychloúvěru /
splatnost

3 roky 5 let 7 let 10 let 15 let

80 000 Kč  2 272 Kč

  4 340 Kč

   5 830 Kč

10 301 Kč

 14 772 Kč

1 458 Kč

2 708 Kč

3 630 Kč

6 407 Kč

9 182 Kč

1 098 Kč

2 035 Kč

2 703 Kč

4 753 Kč 

6 810 Kč

 826 Kč

1 524 Kč

2 023 Kč

3 522 Kč

5 042 Kč

  613 Kč

1 126 Kč

1 492 Kč

2 592 Kč

3 690 Kč

150 000 Kč

200 000 Kč

350 000 Kč

500 000 Kč
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V Ý R O B C E
KUCHYŇSKÝCH DESEK 

Z PRÉMIOVÝCH MATERIÁLU

Dokonalé zpracování ,  výj imečné detai ly.

www.polyston.cz |  marketing@polyston.cz

Minerální  kámen  POLYSTON
Velkoformátová keramika  PORCELA

Kalené sklo  KERGLASS
Přírodní  žula  PIETRA

Technický kámen  STONEA
Masivní  dřevo  PUREWOOD



prodejny

ČESKÁ REPUBLIKA
Benešov Pomnenice 25, tel.: +420 317 723 558

Beroun Havlíčkova 133, tel.: +420 608 168 991

Brno Lidická 1023, tel.: +420 773 788 076

Brno-Bohunice OC Campus Square, Netroufalky 12-14,

 tel.: +420 606 713 730

Březí u Říčan Průmyslová 102, tel.: +420 323 666 239

Česká Lípa Barvířská 737/1, tel.: +420 608 205 103

České Budějovice NC Géčko, České Vrbné 2360, 

 tel.: +420 385 340 175, +420 385 340 181

Čestlice U Makra 123, tel.: +420 773 788 040

Děčín Oblouková 1395/4, tel.: +420 773 788 217

Frýdek-Místek Janáčkova 2501, tel.: +420 775 554 232

Havlíčkův Brod Humpolecká 1502, tel.: +420 725 892 394

Hradec Králové Rašínova tř. 1669, tel.: +420 770 143 467

Hranice na Moravě Radniční 67, tel.: +420 602 295 348

Hodonín Štefánikova 60, tel.: +420 774 566 533

Cheb ul. 26. Dubna 583/14, tel.:  +420 773 788 221

Chomutov OC Central Chomutov, Žižkovo náměstí 5762,  

 tel.: +420 412 153 018, +420 412 153 019

Chrudim Resselovo náměstí 12, tel.: +420 775 242 094 

Jičín Obchodní zóna Jičín 3, Riegrova 1263, 

 tel.: +420 773 788 228, +420 493 538 999

Jihlava Husova 52, +420 567 213 306, +420 724 200 708

Jindřichův Hradec Otín 284, tel.: +420 773 788 229, 

 +420 773 788 230

Karlovy Vary Horova 12, tel.: +420 773 788 231

Kladno OC Central Kladno, Petra Bezruče 1490,

 tel.: +420 312 245 343

Klatovy Plzeňská 903, tel.: +420 773 788 235

Kolín Kovářská 96, tel.: +420 321 787 999

Liberec OC Nisa Liberec, České mládeže 456, 

 tel.: +420 482 317 455, +420 482 317 456

Litoměřice Galerie Na Soutoku, Želetická 2277, 

 tel.: +420 778 463 793

Mladá Boleslav tř. T. G. Masaryka 1078, tel.: +420 326 702 235

Most tř. Budovatelů 2957/108, tel.: +420 476 701 697

Náchod Plhovská 1098, tel.: +420 777 992 420

Nymburk areál koupelny Ptáček, Pražská 2261, 

 tel.: +420 722 817 777

Olomouc Nákupní park Haná, Kafkova 471, 

 tel.: +420 588 004 008, +420 588 004 009

Ostrava Frýdlantská 3375/7, tel.: +420 775 554 234 

Pardubice OC Family Centrum, Poděbradská 335, 

 tel.: +420 774 362 420

Pelhřimov Krasíkovická 1973, tel.: +420 725 892 394

Písek Kollárova 1830, tel.: +420 723 605 551,

Plzeň Sady Pětatřicátníků 33, tel.: +420 377 456 722

Plzeň OC Olympia Plzeň, Písecká 1089/8,

 tel.: +420 773 788 269

Praha 1-Nové Město Havlíčkova 3, tel.: +420 720 952 220 

Praha 4-Pankrác BC Gemini, Na Pankráci 1724/129, 

 tel.: +420 270 005 232, +420 773 788 202

Praha 5-Smíchov Smíchov Gate, Plzeňská 3217/16,

 tel.: +420 775 850 171, +420 775 850 172

Praha 7-Letná M. Horákové 549/53, tel.: +420 233 375 585

Praha 9-Letňany OC Letňany, Veselská 663,  

 tel.: +420 773 788 274

Praha 9-Vysočany Poděbradská 1020/30, tel.: +420 222 733 373

Praha 10-Vršovice NC Eden, U Slávie 1527/3, tel.: +420 271 726 677,

 +420 773 788 210

Přerov Palackého 27, tel.: +420 725 794 628

Příbram Čs. armády 29, tel.: +420 318 543 095

Rychnov n. Kněžnou Jiráskova 1123, tel.: +420 734 570 065

Smiřice Holohlavy 307, tel.: +420 734 362 873

Strakonice Velké náměstí 8, tel.: +420 723 605 551

Svitavy Milady Horákové 357/4, tel.: +420 461 357 038

Šumperk Šumavská 2535/43, tel.: +420 773 788 251

Tábor Pasáž Atlantis, Třída 9. května 640,

 tel.: +420 773 788 253

Teplice Masarykova tř. 1595/54,    

 tel.: +420 773 788 254

Třebíč OD Máj, Komenského náměstí 135/3,

 tel.: +420 773 788 256

Uherské Hradiště Retail Park Staré Město, Východní 2260,

 tel.: +420 773 788 259

Ústí nad Labem Horova 23/2, tel.: +420 475 207 011

Vlašim Havlíčkova 1964, tel: +420 725 715 867

Vyškov Brněnská 509/11a, tel: +420 773 788 257

Zlín K Pasekám 2517, tel.: +420 773 788 268

Znojmo OC Triangl, Pražská 1653/30, 

 tel.: +420 773 788 265

Žďár nad Sázavou NC Žďár, Brněnská ul., tel.: +420 773 788 266

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Bratislava Green Cube, Hodžovo námestie  7822/2A,

 tel.: +421 257 206 101, +421 911 174 682

Bratislava DIGITAL PARK I, Einsteinova ul. 3692/21,

 tel.: +421 262 240 157, +421 902 206 654

Holíč ul. Kátovská 1142/23, tel.: +421 907 717 756

Košice Bardejovská 1816/1, tel.: +421 907 756 506, 

 +421 911 677 780

Lučenec Nám. artézskych prameňov 1,

 tel.: +421 917 560 321

Martin OC Campo di Martin, Jilemnického 10809/63A,  

 tel.: +421 434 135 457, +421 940 459 939

Nové Zámky CITY BOX, G. Betlena 2E, tel.: +421 911 340 953

Piešťany Žilinská 75, tel.: +421 908 528 638

Prievidza Andreja Hlinku 2993/13A, tel.: +421 914 327 618

Senica Robotnícka 109, tel.: +421 907 717 756

Trenčín Gen. M. R. Štefánika 7263/6, 

 tel.: +421 326 585 585, +421 911 174 672, 

Trnava Jeruzalemská 314/23, tel.: +421 335 936 233 

 +421 903 298 506, +421 914 340 942

Žilina MIRAGE SC, Námestie A. Hlinku 7/B,   

 tel.: +421 415 682 345, +421 914 340 943

SÍDLO SPOLEČNOSTI – ČR
Průmyslová 102 

251 01 Březí

e-mail: info@oresi.cz 

tel.: +420 323 608 000–4

fax: +420 323 666 244

www.oresi.cz

CENTRÁLNÍ SKLAD – ČR
Průmyslová 102 

251 01 Březí

tel.: +420 323 666 228

SÍDLO SPOLEČNOSTI – SR
Gen. M. R. Štefánika 7263/6

911 01 Trenčín 

e-mail: info@oresi.sk 

tel.: +421 326 499 022

www.oresi.sk

CENTRÁLNÍ SKLAD – SR
Gen. M. R. Štefánika 7263/6

911 01 Trenčín 



V tomto katalogu jsou vyobrazeny modely kuchyní Livanza 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


