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Česká 
a zároveň 
světová
Novinky, jaké pro nadcházející rok 

připravil přední český prodejce kuchyní, 

nám představí italský designér Andrea 

Capovilla, jehož rukopis nejnovější 

kolekce prezentuje a zároveň rozšiřuje 

portfolio značky Oresi.

Prozradíte nám, jaký styl má váš 
byt a v jaké kuchyni vaříte? 

Styl domu, v němž s rodinou 
bydlím, je víceméně minima-
listický s příjemnými doteky 
proteplujících prvků, ale také 
dekorací ze surové oceli a korte-
nu, nechybí tu ani moderně po-
jatý krb. V kuchyni máme směs 
různých povrchů a barev. Pře-
devším jde o velmi světlé dřevo 
a z barev o holubí šeď. Pracov-
ní desky máme z corianu kvůli 
snadné údržbě.

a trendy, kterými se světový de-
sign a vývoj interiéru ubírá. Proto 
dovedu ocenit, že se v Oresi potká-
vám s opravdovými nadšenci pro 
vývoj kuchyní a v tomto ohledu si 
dobře rozumíme.

Jak se vám na vývoji nových ku-
chyní pro Oresi pracovalo?

Úkol vytvořit novou řadu ku-
chyní je velká výzva. Ale vědomí 
toho, že si aktuální trendy bude 
moci díky cenové politice Oresi 
dopřát skutečně široké plénum 
uživatelů, z takové nabídky dělá 
právě tu, která se neodmítá. Mo-
derní design je pro zákazníky 
dostupný díky velkokapacitní 
výrobě. To je tajný sen většiny 
designérů. 

Co budoucí majitelé nové kuchy-
ně na této řadě ocení nejvíc?

Zájemci o novou kuchyň jis-
tě uvítají barevný i strukturál-
ní soulad jednotlivých dekorů. 
Kombinacemi jednotlivých prv-
ků této kolekce tak může vznik-
nout bezpočet nových a vždy 
originálních kuchyní. 

Co se dá v příštím roce u kuchyní 
očekávat nového?

Světoví tvůrci a vývojáři sty-
lů a barevných trendů pro příští 
období přichystali hned několik 
barevných schémat kombino-
vání jednotlivých barev a jejich 
odstínů. Výrobci nábytku, texti-
lu, koupelen a další je promít-
nou do své produkce, kterou 
představí světové veletrhy. 

Také moji kolegové, archi-
tekti z Oresi, si několik z nich 
vybrali a rozšířili o ně portfolio 
kuchyní. Co se Dolti Collection 
týká, zájemci o novou kuchyň 
se mohou těšit třeba na náby-
tek ve vysokém lesku v barvě 
lemon, violet, achát a dalších. 
Nechybí dekory dřeva, zaměřili 
jsme se hlavně na dub, ale obje-
ví se i jilm, borovice a jedle, po-
vrchy připomínající kov, pak tu 
bude oblíbený šedý supermat 
i superlesk.  ■

Žijete v zemi, která je centrem 
světového designu, v Itálii. Kde 
hledáte inspiraci a co vás ovliv-
ňuje?

Pro mne samotného je největší 
inspirací příroda. Vnímám vizuál-
ní dialogy, které v ní vedou barvy 
a struktury. Dějí se v ní od nepa-
měti a mění se v čase, v průběhu 
dne. Všimněte si, jak konkrétní ba-
revný předmět vypadá ráno, v po-
ledne, a jak se promění večer pod 
paprsky slunce nebo pod mrakem. 
Samozřejmě také sleduji vize 

O nOvince

společnost oresi v současnosti rozšiřuje 
portfolio kuchyní o novou značku dolti Collection 
by andrea Capovilla. ta zahrnuje na třicet 
nových, vzájemně kombinovatelných dekorů 
ve čtyřech tvarových variantách čelních ploch. 
potěší především ty, kteří vyhledávají žhavé 
novinky a nejnovější módní trendy v  bydlení.kontakt:

www.oresi.cz

povrch corten imituje 
vzhledem i strukturou 
ocel s charakteristickou 
a esteticky působivou 
rezavou patinou

ostrovní kuchyně z nové řady Dolti 
collection, modelová linie steel art 
v provedení art dekor corten a art dekor 
struktur, design andrea Capovilla, více 
na www.oresi.cz

ing. AndreA cApOvillA

vystudoval strojní inženýrství na univerzitě v padově. věnuje se designu, 
navrhuje nábytek, projektuje. je spoluzakladatelem společnosti aliamentis 
a spoluautorem značky doLtI Collection. Zabývá se uplatněním progresivních 
materiálů a moderního designu v běžném životě. ve volném čase rád vaří 
a vymýšlí vlastní recepty, fotí a rád vytváří cokoli rukama. společně se svou 
rodinou se podílí na provozování destilérie s tradiční produkcí.

 


