
Oresi je jedničkou 
na trhu,
kuchyň si tu vybere každý 
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Kuchyně Oresi 
můžete znát 
i z různých 
televizních pořadů 
a seriálů: Jak se 
staví sen, Rady 
ptáka Loskutáka 
nebo Ordinace 
v růžové zahradě 

Co Oresi nabízí
„Disponujeme největší nabídkou kuchyní na trhu, ze které si 

vybere podle svých prostorových i finančních možností, vkusu 

a potřeb každý zákazník. A my mu garantujeme, že v každém 

případě bude kuchyň od nás cenově nejvýhodnější v dané 

kategorii. Naše portfolio tvoří tři značky. Jde o ekonomickou 

třídu Dolti, prémiové kuchyně Livanza a luxusní značku 

Bauformat. Ve všech třídách kuchyní a v každé cenové 

kategorii svým zákazníkům přinášíme bezkonkurenčně nejlepší 

poměr výkonu a ceny. Myslím tedy, že právem říkáme, že Oresi 

je šampión v každé třídě kuchyní,“ říká Dušan Všelicha, ředitel 

marketingu Oresi. Firma je známá také tím, že svým klientům 

přidává k nové kuchyni spoustu bonusů, vedle garance nejnižší 

ceny například prodlouženou sedmiletou záruku. Tato 

záruka je navíc pojištěna u Kooperativy. Prodloužení 

záruky i její pojištění je pro každého zákazníka zdarma.

Tradice a zkušenosti  
pro aktuální design
V každém produktu Oresi jsou uloženy dlouhé roky 

zkušeností specializovaných konstruktérů, designérů 

a architektů, kteří se věnují rozvíjení kvality, estetických 

parametrů a uživatelského komfortu kuchyní. Návrháři 

Oresi sledují moderní design kuchyní v duchu aktuálních 

trendů a mění ho v nadčasový výraz dlouhodobě 

hezkého a přitažlivého nábytku. Proto znáte kuchyně 

Oresi z různých televizních pořadů a seriálů, například 

Jak se staví sen, Rady ptáka Loskutáka, Ordinace 

v růžové zahradě, Cesty domů, Ulice, Vše o vaření 

a dalších. V mnoha dílech těchto televizních formátů 

hraje kuchyňská sestava Oresi jednu z hlavních rolí. 

Špičkové výrobní technologie a partnerství předních 

světových výrobců příslušenství (kování Blum či Hettich, 

pracovní desky Egger, ABS hrany Hranipex) zaručují 

kvalitu a trvanlivost každé kuchyně značky Oresi. 

Pro všechny třídy kuchyní pak platí jedno pravidlo:  

Vy chcete vařit a přitom se bavit, Oresi vám k tomu  

dodá kuchyň, která vám tento sen splní.

www.oresi.cz

Společnost Oresi je největším prodejcem 
kuchyní v České republice a zároveň špičkovým 
specialistou v tomto oboru. Je to možné proto, 
že dělá jen to, co umí nejlépe. Kuchyně. A díky 
přízni svých zákazníků je jedničkou na trhu. 
Síť vlastních i franšízových kuchyňských studií 
a prodejen, kterých je více než padesát, pokrývá 
celou republiku a další prodejny i studia má 
Oresi na Slovensku.

Oresi a LeasePlan
Aby své klienty mohli odborníci z Oresi při zaměřování, zavážení 

a montážích kuchyní navštěvovat, potřebují k tomu adekvátní 

autopark. Proto už dva roky spolupracují také s LeasePlanem. 

„Vozový park naší společnosti v Čechách a na Moravě zahrnuje více 

jak šedesát automobilů. Naši slovenští a franšízoví partneři mají 

vozy vlastní. Přibližně polovinu naší flotily tvoří vozy značky Citroën, 

o zbytek se dělí především Ford a Fiat. V blízké budoucnosti nás čeká 

významná obměna autoparku,“ říká dispečer Oresi Jan Češka. 

Zdaleka ne všechny vozy jsou provozovány operativním leasingem. 

Zatím. „Pokud skutečně chceme hovořit o ,flotile‘, tak v Oresi 

máme většinu vozů ještě z doby, kdy jsme jejich nákup financovali 

sami,“ vysvětluje technicko-provozní ředitel společnosti Jaroslav 

Drahovzal. „Pro doplnění vozového parku jsme už ale zvolili 

leasingovou společnost. V tuto chvíli máme na operativní leasing 

čtrnáct dodávkových vozidel značky Citroën a Fiat. Zároveň jsme 

od LeasePlanu obdrželi velmi zajímavou nabídku na levné tankování, 

která je pro nás důležitá, protože pohonné hmoty tvoří významnou 

nákladovou položku.“ 

Firmu k operativnímu leasingu dovedly ryze praktické důvody. „Díky 

operativnímu leasingu nemusíme sahat do vlastních peněz a máme 

i méně starostí. Samozřejmě, že významná je i cena a spolehlivé 

služby. Potřebujeme partnera, který se odpovědně staví ke každé 

situaci. Právě proto jsme si vybrali LeasePlan, který nejlépe 

splňoval naše požadavky,“ doplňuje Jaroslav Drahovzal a připomíná 

ještě jeden podstatný faktor: „Důležitá je pro nás také rychlost, 

profesionalita a spolehlivost kontaktní osoby, konkrétně pana  

Petra Frydrycha, který nás má v LeasePlanu na starost.“


