A új dimenzió a középkategóriában

Képzelet és egyediség

Made in Germany minőség

Jogosult a bónuszokra

A Livanza konyhák az Oresi csoport saját termékcsaládjába tartoznak. Márkánk ﬁlozóﬁája garantált minőséget kínálni új köntösben, a lehető legkedvezőbb
áron. Tudatában vagyunk e kötelezettség bonyolultságának, ezért német partnereinkkel együttműködve
kifejlesztettük a Livanza konyhákat, amelyekről bátran állíthatjuk, hogy a középosztály új dimenzióját
képviselik.

A Livanza konyhákat kiváló formatervezők álmodják
meg a legaktuálisabb trendek szerint. Ezzel együtt
a Livanza a kiegészítők és az elhelyezhetőség végtelen variációival szolgál, mivel minden darabját
egydileg gyártjuk le, pontosan az Ön elképzelései
szerint. Nem csak a konyha kiválasztásáról van szó.
Mindenekelőtt a konyhával kapcsolatos legrejtettebb álmai megvalósulását kínáljuk Önnek.

A Livanza konyhákat egy ultramodern német
üzemben gyártjuk. A legfejlettebb gyártási technológiák és a rendkívül szigorú minőség-ellenőrzés
minden Livanza konyhát egyedi bútorműtárggyá
varázsol. A közismert Made in Germany minőség
kielégíti a legigényesebb vásárlót is.

A Livanza a legelőnyösebb, mert Oresi. Ezek a konyhák a középkategóriában a lehető legjobb ár/teljesítmény arányt kínálják. És ahogy azt az Oresi márkánál már megszokhattuk, a termékekhez az előnyök
és bónuszok egész sora kapcsolódik. Az Oresi-nél
ugyanis Önnek joga van a bónuszokra.

Magas fényű fehér / Mango
Fénnyel teli lakás vagy ház. Ezen álom beteljesülé-

tartós vendégségbe hívja a Napot. A színek pszi-

séhez nincs szüksége nagy ablakokra. A fényes fe-

chológiája arra tanít, hogy a sárga szín erősíti a sza-

hér konyhabútor bevilágít minden teret és fénnyel

badság-érzetet és növeli az életkedvet. Mint az élet

árasztja el a belső teret és az Ön életérzését is. Ha

napsütötte oldalán.

a fehér bútort mangó-sárga elemekkel egészíti ki,

STEVIA | CAMELIA

Fehér selymes matt / Szürke cseresznye

SAVANA | NAVAHO

Két ellentétes dekor és legalább több száz fé-

a színárnyalatot, a faerezés minden szögből más

nyeﬀektus. A megvilágítás különféle vetülete-

színhatást kelt. A belső teret valójában ez a játé-

ket kínál. A fény visszaverődése a kiegészítők

kosság határozza meg. Amit azonban az anyagok

polírozott részeiről az egyes felületeken mindig

és a fény együttesen alkotnak, azt a bölcs alkotó

egy kicsit eltérő. A selymes matt megváltoztatja

érett játékának is nevezhetjük.

Fehér kőris / Vörös fény

TEWA | MUSA

A Tewa modell fehérített kőrisfa ﬁnom erezete,

nárnyalata. Más megvilágításnál a felület fajellege

ami a külső szüntelen változásaival dolgozik, már

békésen emelkedik ki és meglep az anyag élénksé-

súrolja a látványművészet határait. Egy bizonyos

ge. A Musa vonalainak eper-vörös fénye azt sugall-

megvilágítás mellett a fa erezete eltűnik és kiemel-

ja, hogy: Amikor az Ön környezetéről van szó, ne

kedik a dekor elegáns és vonzó, tejszínszerű szí-

legyen feleslegesen szerény.

Magas fényű fekete / Magas fényű Aqua

MUSA

A terméksor színárnyalatai közötti különbség akár

ismerjük. Két fényes színárnyalat, ami a visszatükrö-

jelentős is lehet, nagy ellenpontot és feszültséget

ződésekben egymáson átfolyik, különleges és soha

alkotva. Hasonló hatást azonban egymáshoz közel

véget nem érő vizuális színjátékot játszik a konyhá-

álló színárnyalatokkal is el lehet érni. A divat vilá-

ban. Minden ránézéskor valami újat lelhet fel benne

gában ezt „árnyalat az árnyalatban” jelenségként

az emberi szem.

Fehérített tölgy / Kristályos metál
A modern belső tér egyre többet merít az alapve-

koncepciójú Cascina konyha faerezet találkozik a ta-

tően eltérő érzések különös kapcsolatából. Az egyik

lálóan kozmikus elnevezésű Stardust konyhával Igen,

helyen ezt a színárnyalatok kellemes kontrasztja,

ez a kombináció valóban azt a látszatot kelti, mintha

máshol a látszólag össze nem illő anyagok váratlan

a toszkán nap által kifakított régi falemezekre csillag-

kombinációja jelenti. Ilyen például amikor a klasszikus

por rakódott volna le. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy
semmi más nem illik egymáshoz jobban.

CASCINA | STARDUST

Sárga lakk / Szürke polírozott metál
Ahogy arra a modern festészet megalapítói is rájöt-

teljesen emberi. Az Eruka terméksor színskálája kü-

tek, a természetben sehol nem fordul elő tökéletesen

lönböző kompozíciókat kínál a belső térbe. Azok

egységes és változatlan színű felület. Ennek kialakí-

művésziességét tovább fokozza a fogantyú-mentes

tására csak az ember képes. Éppen ezért a legmo-

koncepció. Ennek ellenére egyértelműen érezhető,

dernebb minimalista koncepciójú bútor is valójában

hogy a koncepció mögött az emberi szépségérzék,
kényelem és életöröm áll.

ERUKA

Fehér selymes matt / Dió
A Livanza konyhák dekorjainak széles választéka ál-

zetével gazdagít. A formatervezett konyha kellemes

tal kínált kombinációk egyike. A Savana modell sely-

és varázslatos paradoxonja – két modern, csúcsmi-

mes matt fehér árnyalata kellemesen lágy atmoszfé-

nőségű felület együttesen hagyományos külalakot

rát varázsol a belső térbe, amit a Navaho dekor

kölcsönöz a lakásnak.

vízszintes diófa erezete az otthon kényelmének ér-

SAVANA | NAVAHO

Polírozott bengálvörös / Ébenfekete matt

BELLISSA | SAVANA

A vörös szín minden belső térnek izgalmas kecsessé-

maga körül, amit szívesen és gyakran megcsodálhat.

get kölcsönöz. A Bellissa modell bengálvörös árnyala-

Senkinek nem lesz kétsége az Ön életenergiáját és

ta Savana ébenfekete mattal kombinálva szinte elva-

vérmérsékletét illetően. Ez egy olyan háztartás zász-

kít a ülönlegességével. Alakítson ki olyan környezetet

lóshajója, ahol teljes erőből élvezik az életet.

Magas fényű többrétegű lakk

AVANTGARDE

A tökéletesen felvitt többrétegű lakk olyan gyönyö-

rényajtókra, amelyek fogantyú nélkül is nyithatóak,

rű fénnyel fedi be az Avangarde bútort, hogy olyan

és rögtön meggyőződhet arról, hogy napjaink bú-

érzetünk támad, mintha a konyha egyetlen darab

torkészítőinek mesterművével és csúcstechnológi-

legnemesebb porcelánból készült volna. Egyetlen

ájával áll szemben. Az ennyire elegáns és modern

pillantás is elegendő a tökéletesen csiszolt szek-

formatervezés szó szerint avantgárdnak tekinthető.

Patinás magnólia árnyalatú selymes matt
A konyhabútor hagyományos, enyhén díszes felfo-

ezen elemeket a felület modern, kifejezetten divatos,

gása mindig megtalálja a maga rajongóit. A gyen-

magnólia árnyalatú selymes matt kiképzése hang-

géden

súlyozza ki. Retró ez, vagy modernizmus? Ki tudja!

kiemelt

téglalap-

és

négyzetformákból

kiinduló harmónia és klasszikus ritmus sokunk otthonának részét képezi. Az Aria konyha esetében

ARIA

Mindenesetre ez maga a kecsesség.

Fényes mandarin / Fehér selymes matt

MUSA | CALLA

A Musa terméksor attraktív fehér fényei természete-

a fehér selymes matt színű, különleges fémes élek-

sen önmagukban is megállnák helyüket, de a kont-

kel ellátott, Calla modellt adtuk hozzá. A kombiná-

rasztos dekorokkal gondosan megválasztott kom-

ció fény-matt baráti párbeszédje azt sugallja, hogy:

binációi újabb méreteket ad a belső tér varázsának.

Amikor az Ön környezetéről van szó, ne legyen fe-

Ebben az esetben a mandarin ragyogó fényéhez

leslegesen szerény.

Eukaliptusz zöld / Dió

SAVANA | NAVAHO

A Savana modell eukaliptusz zöld árnyalata bármi-

honossá varázsolja azt. Az eukaliptusz levél pasztell

lyen térben a gyógyfüvek és fűszerek olajainak illa-

színárnyalata rendkívül modern, nem agresszív és

tát idézi fel. Ez a dekor azonban az illatok nélkül is

nem kényszeríti ki a ﬁgyelmet. Csak feltűnés nélkül

felfrissíti a konyha atmoszféráját, levegőssé és ott-

alakít ki kellemes környezetet.

Fényes fehér kasmír / Art decor
A fehér konyha minden esetben kedves szépség-

a kiegészítők pasztellszíneivel kombináljuk. Az ilyen

ként tündököl. Szépen mutat egy kontrasztos bú-

belső térben mintha állandóan egy csendes, fülbe-

torkompozícióban, még akkor is, ha csupán a Denim

mászó dallam szólna. Amikor a reggeli napsugarak

dekor anyagstruktúrájának szerény szürke színével,

kirajzolják a bútor selymes kasmír felületét, ponto-

ﬁnom padlóburkolattal, valamint az étkezőbútor és

san tudjuk, melyik zene illik ide: Here Comes the Sun,
az egyik legszebb a láthatatlan zenekartól…

KASMIRA | DENIM

Acélkék / Fehérített fa

CAMELIA | TEWA

A formatervezés egyes időszakaiban a pasztellszí-

sor több, időtálló, attraktív színárnyalatban kapható.

nek kifejezetten közkedveltek voltak, máskor kicsit

A nyugodt, ugyanakkor serkentő hatású kifejezésvi-

feledésbe merültek. Ami azonban a konyhabútoro-

lágukhoz kifejezetten illenek a Tewa konyhák dekor-

kat és a kiegészítőket illeti, ezek az árnyalatok min-

jai, amiket a fa költői rajzolatai ihlettek. Formaterve-

den időben kedveltek maradnak. A Camelia termék-

zőink modern érzékenysége ezerféle arculatot kínál.

Skandináv nyírfa
A nyírfa Skandináviában az egyik legelterjedtebb

életenergiával tölti fel az embert. A skandináv nyírfa

lombos fafajta. A fa erezete nem hivalkodik és észa-

letisztult dekorja, az Adagia konyha klasszikus és

ki nyugalommal varázsolja az otthonokba a tiszta

egyben időtálló díszítésével, szeretettel és fénnyel

természetes energiát. Az otthon a szó legjobb ér-

tölti el az Ön világát.

telmében védett helyet jelent, ahol a környezet új

ADAGIA

Art decor / Magas fényű fehér
A szürke szín napjaink bútorgyártóinak rendkívül

amelyek kiemelik a szürke színárnyalatok tetsze-

divatos és kedvelt színe. Egy egész sor színyár-

tősségét, rendkívül elegánsnak tűnnek. A Musa

nyalatot foglal magába, legalább annyit, ameny-

terméksor magas fényű felületéhez jól illik a Denim

nyit a Szürke ötven árnyalata című bestseller kínál.

szürke dekorja, ami új színárnyalatokat alkot. Ez-

A különböző felületi kiképzésekkel kombinációi,

zel izgalmas közelség keletkezik az eltérésekben.
A szürke árnyalatai itt is bestsellernek számítanak.

DENIM | MUSA

Mediterrán tölgy

TEWA

A tölgyfa dekor által kialakított optimista atmoszféra

féle formatervezett ellenpont nélkül. Ha a konyha

eszünkbe juttatja, hogy az árnyalatot nem véletle-

kompozíciója megköveteli, nagyobb felületen is al-

nül hívják földközi-tengeri színnek. E felület minden

kalmazható. Ilyenkor is megmarad a kecsessége és

belső térben önmagában megállja helyét, minden-

az energiája.

Polírozott fehér

BELLISSA

Ki állítja, hogy csak egy fehér szín létezik? A különbö-

keztet, sokféle fehér színben tündökölhet.. A Bellis-

ző felületi kikészítéseknek köszönhetően a Livanza

sa nem hivalkodó fehér színű. Természetes és élénk

konyhák felülete a selymesen lágytól, a különböző

kecsességgel csillog. Nem véletlen, hogy nevét egy

fényességi fokozatokon át, a magas fényű fehér ár-

minden nő által jól ismert virág latin elnevezéséről

nyalatig, ami a legmagasabb fényű márványra emlé-

kapta: a százszorszépről.

Patinázott vanília

FRESCA

A nosztalgia a rajongók tömegeit vonzza. A nagyi

idézi a falusi házikóban töltött régmúlt szünidőt.

kalácsának emléke mindig illatos és a Fresca vaní-

A nagyi sütijeinek elnevezései a mai napig varázsi-

liás konyha díszes alakjainak látványa azonnal fel-

geként hatnak a modern romantikusokra .

Magas fényű gyöngyház
Hasonló felülettel csak az előkelő gépkocsik políro-

ha egy olyan divatbemutató, amire csak kiválasztott

zott karosszériáinál találkozhat. A magas fényű

vendégek kapnak meghívót. A munkalap és az ol-

gyöngyház felület varázslatos, meggyőző mély-

dalpanelek világos fadekorja egy kis könnyedséget

séghatása magára vonja a ﬁgyelmet és az elegáns

varázsol a bútor fenséges eleganciájába.

anyag felülete alá vonzza tekintetünket. Ez a kony-

PEARL

Öregített tölgy / Magas fényű gránit

FATTORIA | MUSA

A fa erezete minden esetben lenyűgöző. Tulajdon-

enyhén öregített tölgy dekorja ránézésre és érin-

képpen a szilárd anyagba foglalt időt jelképezi. És

tésre egyaránt gyönyörű. Ezen túl ez olyan felü-

ugyanilyen lenyűgöző, amilyen meggyőző módon

let, amely jól ellenáll a konyhai igénybevételnek és

képesek a modern technológiák az otthonunkba

könnyen karbantartható. Amolyan kellemes és gya-

varázsolni ezt a természetes graﬁkát. A Fattoria

korlatias költészet.

Fényes fehér / Fényes szeder
A Musa terméksor a lakása színmúzsájává válhat.

felidézhetjük az Alice Walker, amerikai írónő „Ked-

A széles színskála – a ragyogó fehértől, az élénk vi-

ves Jóisten!” című híres könyvében és Steven Spiel-

rágszíneken át, az előkelő sötétbarna vagy antracit

berg ﬁlmjében elhangzó mondatot: Ha nem ismered

árnyalatokig, mindez hatásos és precíz fényes kivi-

fel a szép színt, a Jóistent káromolod.

telben – megihleti képzeletét. Ezzel kapcsolatosan

MUSA

A SZEMÉLYISÉGÉRE SZABOTT KOMFORT

A konyhában végzett munka legyen egyszerű és

használás képességét adjuk konyháinknak. Ennek

szórakoztató. Elsősorban erre gondolunk, amikor

köszönhetően a konyhában is örömmel és élvezettel

azt állítjuk, hogy a Livanza konyhák kiváló felhasz-

töltheti idejét. Végül is, úgy gondoljuk, hogy éppen

nálói komfortot nyújtanak. Mi ugyanis az idő- és

ezt várják el egy konyhától. Hiszen az mindennapi

energia-megtakarítás, valamint a hatékony helyki-

életünk szerves része.

A speciális csepptálca felfogja a mosogatógépből csepegő vízet.

A merevítő acélproﬁl a szekrények rendkívüli teherbírását
biztosítja.

A rozsdamentes acélból készült, szegély hatékonyan védi a
bútor alsó élét a nedvességgel és mechanikus sérülésekkel
szemben.

A bemart és ragasztott tömítő szegélyléc a beállítható lábakkal együtt a konyha élettartamát meghosszabbító, rejtett funkcionális részletek jó példái.

A szekrényajtók felületének színárnyalatához hangolt, bemart, lakkozott fém fogantyúk.

Az egyes komponensek tökéletes összehangolása a formatervezett konyha szükségszerű eleme.

Az üvegpolc hátsó élébe helyezett LED proﬁl. Minden formatervezői elem a végső hatást erősíti.

A szekrényajtók felső vagy alsó élébe mart fogantyúk kéAz ultramodern német üzem, ahol a Livanza konyhá-

forrása. Nézze meg a Livanza konyhákat közelebbről,

kat gyártjuk, a bútorgyártás százéves hagyományával

egy sor ötletes részletet és találékony megoldást lát-

büszkélkedhet. Néhány generáció százéves munkája

hat. A Livanza minden összehasonlításkor meggyőzi

a szakterület csúcsán a tapasztalatok egyedülálló

Önt, hogy ez a konyha igazi konyha.

nyelmesek, biztonságosak és stílusosak.

A Livanza konyhák a különböző megoldások széles skálájával szolgálnak, amik a kiválasztott
formavilág függvényében standard vagy választható kiegészítőként szolgálhatnak.
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Nádobí ULTIMA
Revoluční nádobí! Linie ultramoderních hrnců, kastrolů a rendlíku
ULTIMA je dokonalá do posledního detailu. Výsledkem dlouhého vývoje
je zcela nový systém regulace páry a cezení, který doplňuje chytrý
způsob odkládání poklic během vaření a odkládání kuchyňského
nářadí do rukojeti rendlíku. Nádobí ULTIMA je opatřeno extra silným
sendvičovým dnem, stupnicí pro snadné odměřování a úchyty
z mimořádně odolného plastu, které nepálí. V prodeji samostatně
i jako praktická desetidílná sada.
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nádobí

ultima
www.tescoma.cz

Není to pouze digestorˇ
Je to design, který čistí vzduch.
Nová řada digestoří Falmec využívá inovativní technologii E.ion®
System. Tato ionizační technologie nejenže efektivně odstraňuje
nepříjemné zápachy, ale také účinně desinfikuje vzduch ve vaší
kuchyni. E.ion® System je integrován do digestoře moderního tvaru,
osvobozující vaši kuchyň od nevzhledných odsávacích potrubí.
Seznamte se s novou řadou digestoří, navštivte www.falmec.cz

www.mctree.cz

Kvalita, Design a Inovace

Výhradní zastoupení pro ČR a SR: Mc TREE a. s., tel.: +420 286 854 368, +421 904 300 300, info@mctree.cz, info@mctree.sk

Spotřebiče se smyslem

pro dokonalost.
ÚŽASNĚ
KREATIVNÍ
Dejte prostor Vaší kulinářské fantazii
s Franke troubou řady Crystal.
A protože můžete péct několik chodů
najednou bez obav, že se budou
jednotlivé vůně mísit, Vaší kreativnosti
se tak v počtu menu meze nekladou.
Make it wonderful na www.franke.cz

Nový design
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28/01/15 10:45

y
k
t
á
Spl výšení
a
n
z
be

č
K
0

na splátky

Dopřejte si novou
kuchyň již dnes...

Příkll d splácení:
Příklad
lá í cena zboží
b ží 10 000 Kč s přímou
ří
platbou 0 Kč. Výše úvěru 10 000 Kč, počet měsíčních
splátek 36, výše měsíční splátky 402 Kč, celkem zaplatíte 14 472 Kč, roční úroková sazba 25,83 %,
RPSN 29,12 %, úvěr bez pojištění schopnosti splácet. Nebo počet měsíčních splátek 9, výše měsíční
splátky 402 Kč + doplatek 6 382 Kč, celkem zaplatíte 10 000 Kč, roční úroková sazba 0 %, RPSN 0 %,
úvěr bez pojištění schopnosti splácet. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru.
Prodejce zprostředkovává úvěry pro spol. CETELEM ČR, a.s. (nástupnická společnost BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE).; je oprávněn je zprostředkovávat i pro jiné věřitele.
Cetelem poskytuje úvěry od 3 000 Kč.

www.cetelem.cz

844 840 840
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www.pyramis.cz

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Olomouc

Nákupní park Haná, Kafkova 471,

Vysoké Mýto

Försterova 250, tel.: +420 465 635 493

TÁRSASÁG SZÉKHELYE – CSEHORSZÁG

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

Vyškov

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

Březí 102, 251 01 Říčany u Prahy

Forum Nová Karolína, Jantarová 3344/4,

Zlín

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

e-mail: info@oresi.cz

tel.: +420 775 554 234

Znojmo

OC Triangl, Pražská 1653/30,

tel.: +420 323 608 000–4

tel.: +420 515 221 711, +420 515 222 569

fax: +420 323 666 244

NC Žďár, Brněnská ul., tel.: +420 561 206 018

www.oresi.cz

Beroun

Havlíčkova 133, tel.: +420 608 168 991

Brno-Bohunice

Netroufalky 12-14, tel.: +420 606 713 730

Březí u Říčan

Březí 102, tel.: +420 323 666 239

Česká Třebová

Nádražní 395, tel.: +420 733 121 981

Pardubice

S. K. Neumanna, tel.: +420 774 362 420

České Budějovice

NC Géčko, České Vrbné 2360,

Plzeň

Sady Pětatřicátníků 33,

Ostrava

tel.: +420 377 456 722

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

Děčín

Zbrojnická 570/9, tel.: +420 412 530 436

Frýdek-Místek

Radniční 2, tel.: +420 558 639 990

Hodonín

Štefánikova 60, tel.: +420 774 566 533

Hradec Králové

Gočárova třída 1228, tel.: +420 774 352 420

Hradec Králové

OC FUTURUM, Brněnská ul. 1825/23a,

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

tel.: +420 734 362 873

Praha 9-Letňany

Cheb

Praha 4-Pankrác

Karlovy Vary

BC Gemini, Na Pankráci 1724/129,

Bratislava II

DIGITAL PARK I, Einsteinova ul. 3692/21,

Březí 102

tel.: +421 262 240 157

251 01 Říčany u Prahy

OC Galéria Tesco Dunajská Streda, Hlavná 75,

tel.: +420 323 666 228

Dunajská Streda

OC Letňany, Veselská 663,

NG Fénix, Freyova 945/35, tel.: +420 222 733 373

OC Central Chomutov, Žižkovo náměstí 5762,

Praha 10-Vršovice

NC Eden, U Slávie 1527/3,

tel.: +421 315 500 061, +421 315 500 062
Košice

Martin

tel.: +420 271 726 677
Prostějov

Retail Park Prostějov, Plumlovská 481,

Nitra

tel.: +420 581 111 814, +420 602 630 650

OC OPTIMA, Moldavská cesta 32,
tel.: +421 553 112 294, +421 553 112 295

TÁRSASÁG SZÉKHELYE – SZLOVÁKIA

OC Campo di Martin, Jilemnického 10809/63A,

Zlatovská 2195/36, 911 05 Trenčín

tel.: +421 434 135 457, +421 434 135 460

e-mail: info@oresi.sk

Galéria MLYNY, Štefánikova trieda 61,

tel.: +421 326 499 022

tel.: +421 373 221 229, +421 373 221 230

www.oresi.sk

City Park Jihlava, Hradební 1,

Přerov

Lipnická 535, tel.:+420 773 788 278

tel.: +420 567 213 238, +420 567 213 306

Příbram

Čs. armády 29, tel.: +420 318 543 095

OC Vajgar, Rezkova 953/III,

Rychnov n. Kněžnou Jiráskova 1123, tel.: +420 734 570 064

Prešov

OC MAX, Vihorlatská 2A, tel.: +421 517 598 009

KÖZPONTI RAKTÁR – SZLOVÁKIA

tel.: +420 380 601 015

Šumperk

Prievidza

SC KORZO, Nábrežná 1913/5A,

Zlatovská 2195/36, 911 05 Trenčín

tel.: +421 463 220 201, +421 463 220 202

tel.: +421 326 499 022

Tábor

OC Central Kladno, Petra Bezruče,
tel.: +420 312 245 343

Retail park (u Kauflandu), Vítězná 2886/6,

Nové Zámky

Teplice

OC Pasáž Atlantis, Třída 9. května 640,

OC AQUARIO, Nitrianska cesta 111 A,
tel.: +421 356 421 528, +421 356 421 544

tel.: +420 773 788 251

Horova 12, tel.: +420 352 202 006,
+420 352 202 007

Kladno

KÖZPONTI RAKTÁR – CSEHORSZÁG

Praha 9-Vysočany

tel.: +420 493 538 811, +420 493 538 999

Jindřichův Hradec

SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG

Dragounská 6/2529, tel.: +420 354 593 407

Obchodní zóna Jičín 3, Riegrova 1263,

Jihlava

tel.: +420 773 788 269

tel.: +420 773 788 274

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

OC Olympia Plzeň, Písecká 1089/8,

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

OC Dragoun, pasáž Intersparu,

Chomutov

Žďár nad Sázavou

Trenčín

OC Laugarício, Belá 7271,

tel.: +420 381 253 438

tel.: +421 326 585 585,

Masarykova tř. 1595/54,

+421 326 585 598, +421 326 585 599

Klatovy

Plzeňská 903, tel.: +420 376 323 483

Kolín

Kovářská 96, tel.: +420 321 787 999

Trutnov

Polská 162, tel.: +420 773 903 308

tel.: +421 335 936 233,

Liberec

OC Nisa, České mládeže 456,

Třebíč

Komenského n. 135/3, tel.: +420 568 421 568

+421 335 936 300

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

Uherské Hradiště

Východní 2132, tel.: +420 572 153 005

Mladá Boleslav

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

Ústí nad Labem

Dvořákova 3134/2, tel.: +420 475 207 011

Most

OC Central, Radniční 3401, tel.: +420 476 701 697

Vrchlabí

Krkonošská 205, tel.: +420 773 971 882

Náchod

Plhovská 1098, tel.: +420 777 992 420

Vsetín

Smetanova 810, tel.: +420 571 410 068

ÜZLETEK

tel.: +420 773 788 254

Trnava

Zvolen

OC Galéria Tesco Trnava, Veterná 40,

OC GALERIA, Obchodná 2,
tel.: +421 914 340 947, +421 452 909 080

Žilina

MIRAGE SC, námestie A. Hlinku 7/B, 		
tel.: +421 412 908 030, +421 412 908 031
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