




Nová dimenzia strednej triedy

Kuchyne Livanza patria do portfólia vlastných zna-

čiek skupiny Oresi. Filozofiou našej značky je prinášať 

preverenú kvalitu v atraktívnom dizajne za najnižšiu 

možnú cenu. S vedomím tohto náročného záväzku 

sme spoločne s našimi nemeckými partnermi vyvinu-

li kuchyne Livanza, o ktorých môžeme smelo pove-

dať, že sú novou dimenziou strednej triedy.

Fantázia a individualita

Kuchyne Livanza navrhujú poprední dizajnéri v du-

chu najaktuálnejších trendov. Súčasne vám Livanza 

ponúkne nekonečnú variabilitu vybavenia a usporia-

dania, pretože ju vyrábame individuálne, kus po kuse, 

presne na mieru vašim konkrétnym predstavám. Nej-

de len o to vybrať si kuchyňu. Ide hlavne o nekonečné 

možnosti realizovať akékoľvek sny o živote v kuchyni. 

Kvalita made in Germany

Kuchyne Livanza pre vás vyrábame v ultramo-

dernej nemeckej továrni. Najvyspelejšie výrobné 

technológie spolu s mimoriadne prísnou kontrolou 

kvality robia z každej kuchyne Livanza jedinečné 

nábytkárske dielo. Povestná kvalita made in Ger-

many uspokojí i vaše najvyššie nároky.

Právo na výhody

Livanza je najvýhodnejšia, pretože je od Oresi. 

Tieto naše kuchyne prinášajú najlepší pomer me-

dzi výkonom a cenou v strednej triede. A tak ako 

vždy v Oresi k nim patrí bezkonkurenčné množstvo 

výhod a bonusov. V Oresi sú výhody jednoducho 

vaše právo.



STEVIA | CAMELIA

Vysoký biely lesk / Mango

Byt alebo dom plný svetla. Splnenie tohto sna ne-

súvisí len s veľkými oknami. Biely lesklý kuchynský 

nábytok presvetlí každý priestor a pridá svetlo ako 

interiéru, tak vášmu životnému pocitu. A keď bielu 

zostavu obohatíte o mangovo žltú partiu, pozvete 

tým slnko na trvalú návštevu. Psychológia farieb 

nás učí, že so žltou sa cítime slobodní a plní elánu. 

Ako na slnečnej strane života.



SAVANA | NAVAHO

Biely hodvábny mat / Sivá čerešňa

Dva odlišné dekory a najmenej stovky svetelných 

efektov. Osvetlenie ponúka rôzne projekcie. Od-

lesky z naleštených súčastí vybavenia sa na rôz-

nych plochách menia. Hodvábny mat premieňa 

odtieň a kresba dreva dáva pri každom pohľade 

inú správu. Je to vlastne hravosť, čo tvorí tento in-

teriér. Ale to, čo nám materiály a svetlo v takom 

interiéri predvádzajú, je zrelá hra múdreho tvorcu.



TEWA | MUSA

Biely jaseň / Červený lesk

Veľmi jemná kresba bieleného jaseňového dreva 

modelu Tewa je už niečím na hranici optického 

umenia, ktoré pracuje s neustálou premenou vzhľa-

du. V určitom osvetlení sa kresba stráca a dekoru 

zostáva elegantný a podmanivý smotanový odtieň. 

V inom svetelnom kontexte sa drevený charakter 

povrchu nenásilne pripomenie a prekvapí nás ži-

vosťou materiálu. Jahodovo červený lesk línie Musa 

prichádza do tejto kombinácie s pripomienkou: Keď 

ide o prostredie v ktorom žijete, nebuďte skromní.



MUSA

Vysoký čierny lesk / Vysoký lesk Aqua

Akord medzi dvoma odtieňmi jednej modelovej línie 

môže byť široký, s veľkým kontrapunktom a napätím. 

No rovnako účinný je i akord dvoch blízkych odtie-

ňov. Niečo podobné poznáme zo sveta módy ako 

„tón v tóne“. Dva odtiene lesku, ktoré pri vzájomnom 

odrážaní prechádzajú jeden do druhého, vytvárajú 

v kuchyni apartnú a nikdy nekončiacu vizuálnu hru. 

Pri každom pohľade objaví ľudské oko niečo nové.



CASCINA | STARDUST

Bielený dub / Kryštalická metalíza

Moderný interiér stále častejšie ťaží zo zvláštneho 

vzťahu medzi bytostne odlišnými pocitmi. Niekedy 

je to príjemný kontrast odtieňov, inokedy nečakaný 

akord medzi zdanlivo nesúrodými materiálmi. Také je 

stretnutie kresby dreva na povrchu klasicky poňatej 

kuchyne Cascina s kuchyňou s priliehavo kozmickým 

názvom Stardust. Áno, tá kombinácia naozaj pôso-

bí, akoby sa na prastaré drevené dosky vybielené 

toskánskym slnkom zniesol hviezdny prach. A pritom 

sa zdá, že nič k sebe nepatrí viac.



ERUKA

Žltý lak / Sivá leštená metalíza

Ako si už všimli zakladatelia moderného maliarstva, 

nikde v prírode samovoľne nevzniká dokonale jed-

noliata a nemenná farebná plocha. Tú vie vytvoriť 

len človek. Preto je i ten najmodernejší minimalis-

ticky poňatý nábytok vlastne veľmi ľudský. Farebná 

škála modelového radu Eruka ponúka rôzne interié-

rové kompozície. Ich umeleckosť je ešte zvýraznená 

módnym bezrúčkovým poňatím. A napriek tomu 

jednoznačne cítime, že za tým všetkým je ľudský 

zmysel pre krásu, pohodu a radosť zo života.



SAVANA | NAVAHO

Biely hodvábny mat / Orech

Jedna z mnohých kombinácií, ktoré ponúka úžas-

ná paleta dekorov kuchýň Livanza. Biely hodvábny 

mat modelu Savana prinesie do interiéru delikátne 

jemnú atmosféru, ktorú horizontálna kresba ore-

chového dreva v dekore Navaho obohatí o pocit 

domácej pohody. Je to príjemný a kúzelný paradox 

kuchynského dizajnu – dva moderné dezény v špič-

kovom vyhotovení spolu vytvárajú pozitívne tradič-

ný pocit bývania.



BELLISSA | SAVANA

Leštená bengálska červeň / Ebenový mat

Červená farba dodá každému interiéru vzrušujúci 

pôvab. A bengálska červeň modelu Bellissa v kom-

binácii s ebenovým hodvábnym matom Savana do-

slova oslňuje apartnosťou. Vytvorte si okolo seba 

prostredie, ktoré budete radi a často obdivovať. 

Nikto už nemôže pochybovať o vašej životnej ener-

gii a temperamente. Toto je vlajková loď domácnos-

ti, kde sa žije naplno a s pôžitkom.



AVANTGARDE

Viacvrstvový lak vo vysokom lesku

Dokonale zhotovený viacvrstvový lak pokrýva náby-

tok Avantgarde leskom takým nádherným, až máme 

pocit, že táto kuchyňa je vyrobená z jedného kusa 

najušľachtilejšieho porcelánu. Stačí jeden pohľad na 

dvierka bravúrne vybrúsené tak, aby na otváranie 

neboli potrebné držadlá, a ste si hneď istí, že pred 

sebou máte majstrovský kúsok súčasných nábytká-

rov a ich najvyspelejších technológií. Takéto elegant-

né a moderné chápanie je doslova avantgardné.



ARIA

Hodvábny mat odtieňa magnólia s patinou

Tradičné, decentne ozdobné poňatie kuchynského 

nábytku nestratí nikdy svojich obdivovateľov. Har-

mónia a klasický rytmus, ktoré vychádzajú z mierne 

zdôraznených obdĺžnikových a štvorcových línií, pat-

ria pre mnohých z nás k domovu. V prípade kuchyne 

Aria je však jej príjemnosť posilnená moderným, do-

konca i veľmi módnym, hodvábne matným vyhoto-

vením povrchu v odtieni magnólia. Je to retro, alebo 

moderna? Ktovie. Ale je to pôvab sám.



MUSA | CALLA

Lesk mandarínka / Biely hodvábny mat

Atraktívne farebné lesky modelovej línie Musa ob-

stoja samozrejme aj samy o sebe, ale dobre zvo-

lená kombinácia s ďalším dekorom dodá interiéru 

nový rozmer pôsobivosti. Tu sme k žiarivému lesku 

v odtieni mandarínky pridali model Calla v bielom 

hodvábnom mate s apartnými kovovo zafarbenými 

hranami. Priateľský dialóg lesku a matu tejto kom-

binácie pripomína: Keď ide o prostredie, v ktorom 

žijete, nebuďte skromní.



SAVANA | NAVAHO

Eukalyptová zeleň / Orech

Eukalyptová zeleň tohto modelu Savana vám bude 

v každom priestore pripomínať vôňu bylinkových 

a korenitých silíc. Ale i bez vône dokáže tento dekor 

osviežiť atmosféru kuchyne, dodať jej vzdušnosť 

a útulnosť. Pastelovo lomený odtieň eukalyptového 

listu je zároveň veľmi moderný tým, že neútočí, ne-

nalieha na vašu pozornosť. Len pre vás decentne 

tvorí príjemné prostredie.



KASMIRA | DENIM

Kašmírový biely lesk / Art decor

Biela kuchyňa je milou kráskou za všetkých okol-

ností. Je pekná v kontrastnej nábytkovej kompozícii, 

ale okúzľuje, i keď je len citlivo doplnená decent-

nou šeďou látkovej štruktúry dekoru Denim, jem-

nou podlahou a pastelovými tónmi na jedálenskom 

nábytku a ďalšom vybavení. Týmto interiérom ne-

ustále znie podmanivá tichá hudba. A keď ranné 

slnko pokreslí kašmírovo hebký povrch nábytku, 

vieme presne, ktorá hudba to je: Here Comes the 

Sun, jedna z najkrajších z nestarnúcich…



CAMELIA | TEWA

Petrolejová modrá / Vybielené drevo

Pastelové farby majú v histórii dizajnu obdobia, v kto-

rých sú veľmi populárne i časy, keď sa na ne trocha 

zabúda. Lenže z kuchýň, a to tak z nábytku, ako aj 

z príslušenstva a vybavenia, tieto tóny nikdy neod-

chádzajú. Modelový rad Camelia ponúka niekoľko 

nadčasovo atraktívnych odtieňov. K ich upokojené-

mu a pritom podnecujúcemu výrazu sa veľmi hodia 

dekory kuchýň Tewa, ktoré sú inšpirované poetickými 

kresbami v dreve. Moderná senzitivita našich dizajné-

rov má tisíce tvárí.



ADAGIA

Škandinávska breza

Breza je v Škandinávii najrozšírenejším listnatým 

stromom. Nenápadne a so severským pokojom pri-

náša kresba jej dreva ľuďom do ich bývania pocit 

čistej prírodnej energie. Domov je v tom najlepšom 

zmysle slova chránené miesto, kde získavame od 

svojho okolia novú životnú energiu. Rozjasnený de-

kor škandinávskej brezy s klasickou a súčasne nad-

časovou výzdobou kuchyne Adagia naplní váš svet 

láskavosťou a svetlom.



DENIM | MUSA

Sivá je v súčasnom svete nábytku veľmi módnou far-

bou. Ponúka množstvo odtieňov, rozhodne najmenej 

toľko, na koľko sa odkazuje slávny bestseller Päťde-

siat odtieňov sivej. A kombinácie rôznych typov vy-

hotovenia povrchu, ktoré ešte zvýraznia pôsobivosť 

sivej palety, sú mimoriadne apartné. Leštený biely 

povrch línie Musa prijíma sivý dekor Denimu a odrá-

ža ho v nových valéroch. Vzniká vzrušujúca blízkosť 

v odlišnosti. I tu sú odtiene sivej bestsellerom.

Art decor / Vysoký biely lesk



TEWA

Mediteránsky dub

Optimistická atmosféra, ktorú prináša tento po-

zitívny dekor dubového dreva, pripomína, že nie 

náhodou sa tomuto odtieňu hovorí stredomorský. 

Je to dezén, ktorý obstojí v každom interiéri sám 

osebe, bez dizajnových kontrapunktov. Keď to 

kompozícia kuchyne potrebuje, unesie i využitie 

vo veľkej ploche. A vždy pre vás bude mať dosť 

pôvabu a energie.



BELLISSA

Kto hovorí, že biela farba je len jedna? Na kuchy-

niach Livanza sa vďaka rôznym povrchovým úpra-

vám mení od hodvábne jemnej cez rôzne stupne 

lesku až k vysokožiarivým bieloskvúcim plochám, 

ktoré pripomínajú najbelší leštený mramor. Bellissa 

je biela v nenápadnom poňatí. Leskne sa prirodze-

ným a živým pôvabom. Nie div, že jej meno je odvo-

dené od latinského názvu kvetiny, ktorú každá žena 

dobre pozná. Je to sedmokráska.

Leštená biela



FRESCA

Patinovaná vanilka

Nostalgia má vždy celé rady okúzlených priaz-

nivcov. Spomienky na babičkine buchty sú stále 

voňavé a pohľad na ozdobné tvary vanilkovej ku-

chyne Fresca okamžite pripomenie dávne prázd-

niny vo vidieckom dome. A názvy sladkostí, ktoré 

babička piekla, znejú i dnes ako zaklínadlá moder-

ných romantikov – praclíky, kysnuté buchty, perní-

ky, štedráky, zázvorky, lúpačky a božie milosti. 



PEARL

Perleť vo vysokom lesku

Podobný dezén sa dá vidieť na naleštených karo-

sériách elegantných automobilov. Vysoký perleťo-

vý lesk okúzľuje presvedčivým hĺbkovým efektom 

a priťahuje našu pozornosť k pohľadu pod povrch 

tohto efektného materiálu. Táto kuchyňa je módnou 

prehliadkou, na ktorú dostávajú pozvánku len vybra-

ní hostia. A s malým odľahčením v podobe svetlého 

dekoru dreva pracovnej dosky a bočných panelov 

sa v tej vznešenej elegancii tak krásne býva ...



FATTORIA | MUSA

Zostarený dub / Vysoký granitový lesk

Kresby v dreve sú vždy fascinujúce. Je to vlastne 

čas zachytený v pevnom materiáli. A rovnako fas-

cinujúce je, ako presvedčivo dokážu moderné tech-

nológie preniesť túto základnú prírodnú grafiku do 

našich domovov. Mierne zostarený dub dekoru 

Fattoria je krásny nielen na pohľad, ale i na dotyk. 

A pritom je to povrch, ktorý je odolný proti kuchyn-

skej prevádzke a dobre sa udržuje. Taká príjemná 

a praktická poézia.



MUSA

Modelová línia Musa sa môže stať farebnou múzou 

vášho bývania. Dlhý rad farieb od žiarivo bielej cez 

živé kvetinové odtiene až po atraktívne tmavé hne-

dé a antracitové, to všetko vo veľmi efektnom a pre-

cíznom lesklom vyhotovení, je veľkou inšpiráciou pre 

vašu fantáziu. Môžeme si v tejto súvislosti vybaviť 

vetu zo slávnej knihy americkej spisovateľky Alice 

Walkerovej Purpurová farba a tiež z filmu Stevena 

Spielberga: Keď si nevšimneš krásne farby, urážaš 

pánaboha.

Biely lesk / Lesk ostružina



KOMFORT NA MIERU VAŠEJ OSOBNOSTI

Práca v kuchyni má byť ľahká a zábavná. Na to predo-

všetkým myslíme, keď hovoríme, že kuchyne Livanza  

prinášajú vysoký používateľský komfort. My totiž dá- 

vame týmto kuchyniam do výbavy umenie šetriť 

váš čas, energiu a efektívne využívať každý priestor. 

Vďaka tomu môžete i v kuchyni žiť s radosťou a po-

tešením. Napokon, myslíme si, že presne to od nej 

tiež očakávate. Veď je to váš každodenný partner.



KEĎ JE KUCHYŇA NAOZAJ KUCHYŇOU

Nemecká ultramoderná továreň, v ktorej vyrábame 

kuchyne Livanza, sa môže pochváliť storočnou tra-

díciou výroby nábytku. Sto rokov práce niekoľkých 

generácií na špičkovej pozícii v odbore je jedineč-

ným zdrojom skúseností. Pozrite sa na kuchyne 

Livanza zblízka a všimnite si množstvo nápaditých 

detailov a dômyselných riešení. Pri každom porov-

naní vás Livanza presvedčí, že táto kuchyňa je nao-

zaj kuchyňou.

Kuchyne Livanza disponujú obrovskou škálou riešení, ktoré sú v závislosti od vybraného 

poňatia štandardnou alebo voliteľnou výbavou.

Spevňujúci oceľový profil na extrémne zaťaženie skriniek.

Efektná antikorová pätka chráni spodnú hranu nábytku proti 

vlhkosti a mechanickému poškodeniu.

Zafrézovaná a vlepená soklová tesniaca lišta spolu s rekti-

fikačnou nohou sú príkladom skrytých funkčných detailov 

dôležitých pre dlhú životnosť kuchyne.

Zafrézované kovové držadlá lakované do farebného odtieňa 

totožného s povrchom dvierok.

Dokonalé osadenie komponentov je vo funkčnej a dizajnovej 

kuchyni nevyhnutnosťou.

Svetelný LED profil do zadnej hrany sklenenej police. Každý 

dizajnový prvok posilňuje výsledný dojem.

Držadlá zafrézované do hornej alebo dolnej hrany dvierok 

sú pohodlné, bezpečné a štýlové.

Špeciálna retenčná vaňa slúžiaca na zachytenie kvapkajúcej 

vody z umývačky.
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www.tescoma.sk

riad ultima

stainless steel 18/10

Solutions competition, Ambiente 2015

Riad ULTIMA
Revolučný riad! Línia ultramoderných hrncov, kastrólov a rajníc 

ULTIMA je dokonalá do posledného detailu. Výsledkom dlhodobého 

vývoja je úplne nový systém regulácie pary a cedenia, ktorý doplňuje 

rýchli spôsob odkladania pokrievok počas varenia a odkladania 

kuchynského náradia do rukoväte rajnice. Riad ULTIMA je vybavený 

extra silným sendvičovým dnom, stupnicou pre jednoduché odmeranie 

a úchytky z mimoriadne odolného plastu, ktoré nepália. V predaji 

samostatne alebo aj ako praktická desaťdielna súprava. 

ŠTYRI
PLUSY
PRE
VARENIE



VIEME  
variť  
a piecť 
v PARE

Para uchováva o 50 % viac  
vitamínov a minerálov než  

akýkoľvek iný spôsob  
tepelnej úpravy

ELTRLX.indd   1 06/03/15   12:17

PRIVÍTAJTE VO VAŠEJ KUCHYNI 
RADOSŤ Z VARENIA
VARTE RÝCHLO, JEDZTE DOBRE, ŽITE ZDRAVO.

www.gorenje.sk



ÚŽASNE
KREATÍVNE

Dajte priestor Vašej kulinárskej fantázii 
s Franke rúrou radu Crystal. Naraz 
môžete piecť niekoľko chodov bez 

obáv, že sa budú jednotlivé vône miešať, 
Vašej kreatívnosti sa tak v počte menu 

medze nekladú

Make it wonderful na www.franke.sk

Kuchyňa so zmyslom

pre dokonalosť

Oresi.indd   1 2. 3. 2015   14:53:40



Kuchyňa jednoducho na splátky

platba v hotovosti od 0 €
stačia len dva doklady
vybavíte priamo v predajni pri nákupe Viac informácií na www.homecredit.sk

Využite možnosť kúpiť si vysnívanú  
kuchyňu na splátky.

www.bekosk.sk/zaruka-5-let

rokov
plnej
záruky*

*Aktuálny sortiment, podmienky
  a registráciu nájdete na webových
  stránkach.

kuchynské drezy | batérie | systémy triedenia odpadu

www.pyramis.cz

www.mora.sk

R A D O S Ť  D O M O V A
Spotrebiče Mora s jednoduchým a intuitívnym ovládaním prinášajú do kuchýň spoľahlivosť a úžasný  
komfort. Nech je príprava malého olovrantu alebo veľkej hostiny skvelým zážitkom.

VT 559 MX

VDP 645 GX1

Kuchyňa plná dobrodružstiev



ČESKÁ REPUBLIKA

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

České Budějovice NC Géčko, České Vrbné 2360, 

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

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,

 tel.: +420 734 362 873

Cheb OC Dragoun, pasáž Intersparu,

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

Chomutov OC Central Chomutov, Žižkovo náměstí 5762,  

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

Jičín Obchodní zóna Jičín 3, Riegrova 1263, 

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

Jihlava City Park Jihlava, Hradební 1,

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

Jindřichův Hradec OC Vajgar, Rezkova 953/III,

 tel.: +420 380 601 015

Karlovy Vary Horova 12, tel.: +420 352 202 006,

 +420 352 202 007

Kladno OC Central Kladno, Petra Bezruče,  

 tel.: +420 312 245 343

Klatovy Plzeňská 903, tel.: +420 376 323 483

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

Liberec OC Nisa, České mládeže 456, 

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

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

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

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

Olomouc Nákupní park Haná, Kafkova 471,

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

Ostrava Forum Nová Karolína, Jantarová 3344/4,

 tel.: +420 775 554 234 

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

Plzeň Sady Pětatřicátníků 33,  

 tel.: +420 377 456 722

Plzeň OC Olympia Plzeň, Písecká 1089/8,

 tel.: +420 773 788 269

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

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

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

Praha 9-Letňany OC Letňany, Veselská 663,

 tel.: +420 773 788 274

Praha 9-Vysočany NG Fénix, Freyova 945/35, tel.: +420 222 733 373

Praha 10-Vršovice NC Eden, U Slávie 1527/3,

 tel.: +420 271 726 677

Prostějov Retail Park Prostějov, Plumlovská 481, 

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

Přerov Lipnická 535, tel.:+420 773 788 278

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

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

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

 tel.: +420 773 788 251

Tábor OC Pasáž Atlantis, Třída 9. května 640,

 tel.: +420 381 253 438

Teplice Masarykova tř. 1595/54,

 tel.: +420 773 788 254

Trutnov Polská 162, tel.: +420 773 903 308

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

Uherské Hradiště Východní 2132, tel.: +420 572 153 005

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

Vrchlabí Krkonošská 205, tel.: +420 773 971 882

Vsetín Smetanova 810, tel.: +420 571 410 068

Vysoké Mýto Försterova 250, tel.: +420 465 635 493

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

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

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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

 tel.: +421 262 240 157

Dunajská Streda OC Galéria Tesco Dunajská Streda, Hlavná 75,

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

Košice OC OPTIMA, Moldavská cesta 32,

 tel.: +421 553 112 294, +421 553 112 295

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

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

Nitra Galéria MLYNY, Štefánikova trieda 61,

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

Nové Zámky OC AQUARIO, Nitrianska cesta 111 A,

 tel.: +421 356 421 528, +421 356 421 544

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

Prievidza SC KORZO, Nábrežná 1913/5A,

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

Trenčín OC Laugarício, Belá 7271,

 tel.: +421 326 585 585,

 +421 326 585 598, +421 326 585 599

Trnava OC Galéria Tesco Trnava, Veterná 40,

 tel.: +421 335 936 233,

 +421 335 936 300

Zvolen 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

SÍDLO SPOLOČNOSTI – ČR

Březí 102, 251 01 Říčany u Prahy

e-mail: info@oresi.cz 

tel.: +420 323 608 000–4

fax: +420 323 666 244

www.oresi.cz

CENTRÁLNY SKLAD – ČR

Březí 102

251 01 Říčany u Prahy 

tel.: +420 323 666 228

SÍDLO SPOLOČNOSTI – SR

Zlatovská 2195/36, 911 05 Trenčín 

e-mail: info@oresi.sk 

tel.: +421 326 499 022

www.oresi.sk

CENTRÁLNY SKLAD – SR

Zlatovská 2195/36, 911 05 Trenčín 

tel.: +421 326 499 022

PREDAJNE



V tomto katalógu sú vyobrazené modely kuchýň Livanza s voliteľnými doplnkami, ktoré nemusia byť súčasťou základnej 

zostavy kuchyne. Informácie týkajúce sa technických údajov, konštrukcie, materiálov, povrchovej úpravy vrátane  

odtieňa, záruky a celkového vzhľadu sa vzťahujú na obdobie zadania katalógu do tlače. Všetky informácie

a vyobrazenia nachádzajúce sa v katalógu majú informatívny charakter a nepredstavujú návrh na uzatvorenie zmluvy.

Spoločnosť Oresi si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky podrobné informácie

vrátane aktuálnych cien a dodacích podmienok vám na prianie oznámi váš predajca kuchýň Oresi.

2015 © vydala spoločnosť Oresi

www.oresi.sk


