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Známka kvality & Kuchyně pro radost
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Steel Art
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Andrea Capovilla
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Fantasy / Magiq
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Tváře kuchyní Dolti Collection
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Steel Art / Velvet Star
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Big Picture / Magiq

44

Big Picture

12

Forever Young / Wood Point / Gray Cat

48

Forever Young / Magiq
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Big Picture / Glam Face
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Tree Talk / Chocolate Day
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Tree Talk / Magiq / Steel Art

52

Free Idea / Velvet Star / Colorama

20

Chocolate Day / Wood Point
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Linea Retta

22

Big Picture / Piqtory
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Linea Retta – Silk Touch
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Forever Young / Tree Talk
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Linea Retta – Magiq / Tree Talk
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Velvet Star

60

Linea Retta – Silk Touch
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Chocolate Day
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Technologie s citem
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Wood Point / Glam Face

72

Adresy kuchyňských studií Oresi
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Magiq

D OLT I C OL L EC T ION
kucHynĚ S PreStiŽní znáMkou k valit y
Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví v rámci přehlídky
Stavba roku udělila Známku kvality 2019 kuchyním Dolti Collection
od Oresi.
Porota zastupující široké spektrum nejvýznamnějších odborníků
z oblasti stavebnictví a architektury od Českého vysokého učení
technického přes ministerstva vlády ČR až po odborné inženýrské svazy a společnosti vyhodnotila komplexní přínos modelové
řady Dolti Collection pro stavebníky, architekty i koncové uživatele a udělila těmto kuchyním Známku kvality 2019.
Toto ocenění získaly kuchyně Dolti Collection jako jediné na trhu.

kucHynĚ Pro raDoSt
Nová kuchyně je vždy velkým potěšením, ale kuchyně z nové
řady Dolti Collection by Andrea Capovilla jsou radostí opravdu mimořádnou.
Jsme největším prodejcem na trhu a víme, co od nás lidé očekávají. Nové nápady, zvyšování užitné hodnoty, rozvíjení designu a to vždy v duchu naší filozofie přinášet prověřenou kvalitu
v atraktivním designu za nejnižší možnou cenu.
Proto jsme se spojili s italským designérem Andreou Capovillou
a společně přinášíme kuchyně v nejmódnějším a nejatraktivnějším současném provedení.
Kvalitu těchto kuchyní tvoří nejlepší italské, francouzské,
německé a rakouské materiály, technické novinky jako jsou
antibakteriální povrchy, hluboké lesky, aktuálně velice žádané
maty s úpravou proti otiskům prstů, dřevěné povrchy s reliéfní
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KVALITY
KVALITY
VÝROBEK
VÝROBEK
– TECHNOLOGIE
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strukturou a vyspělé německé kování Hettich.
Zažívejte radost v okouzlujícím prostředí.
Vaše Oresi

Dolti
Dolti
Collection
Collection

ion

Výrobce: Oresi
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V Praze
2019dne 9. září 2019

ůj výrobek – technologii označit.

Ing. arch. Jan
Ing.
Fibiger,
arch. Jan
CSc.Fibiger, CSc.
předseda Rady
předseda
programu
Rady programu
Známka kvality
Známka
Výrobek
kvality
– technologie
Výrobek – technologie
pro stavitelství
proastavitelství
architekturu
a architekturu
2019
2019

Tímto oceněním
Tímtojeoceněním
jeho držitel
je oprávněn
jeho držitel
svůj
oprávněn
výrobeksvůj
– technologii
výrobek – označit.
technologii označit.

Udělování známek
Udělování
organizuje
známek
Nadace
organizuje
pro rozvoj
Nadace
architektury
pro rozvoj
a stavitelství
architektury
v rámci
a stavitelství
svého nadačního
v rámci svého
programu
nadačního
Česká
programu
stavebníČeská
akademie
stavební akademie
spolupráci
sve
těmito
spolupráci
institucemi:
s těmito
Asociace
institucemi:
inovačního
Asociace
podnikání
inovačního
ČR, Česká
podnikání
komora
ČR, autorizovaných
Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků
inženýrů
činných
a techniků
ve výstavbě,
činných ve výstavbě,
tektury a stavitelství v rámci svého nadačního programu Českávestavební
akademie
Českéčinných
vysoké ve
učení
České
technické
vysoké učení
v Praze
technické
– Fakulta
v Praze
stavební,
– Fakulta
Českýstavební,
svaz stavebních
Český svaz
inženýrů,
stavebních
Hospodářská
inženýrů,komora
Hospodářská
ČR, Sdružení
komorapro
ČR,výstavbu
Sdružení
silnic
pro výstavbu silnic
ho podnikání ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
výstavbě,
Svaz
Praha, Svaz
ve podnikatelů
stavebnictví ve
v ČR,
stavebnictví
Svaz zkušeben
v ČR, Svaz
pro výstavbu
zkušeben
a Odborná
pro výstavbu
radaapro
Odborná
BIM. rada pro BIM.
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D OLT I C OL L EC T ION
By anDrea caPovill a – nekonečnÉ DialoGy
Zadání vytvořit kolekci kuchyní, která díky cenové politice Oresi
přinese aktuální designové trendy širšímu okruhu uživatelů,
pro mne bylo neodolatelnou výzvou. Skvělý design dostupný
díky velkokapacitní výrobě, to je sen každého designéra!
K současnému interiéru neodmyslitelně patří tvořivé kombinování
dekorů a povrchů. Inspiroval jsem se vizuálními dialogy, které
se kolem nás dějí od nepaměti a nikdy nás neomrzí. Jsou to
rozhovory barev a odstínů v přírodě. Příroda přece umí udělat
krásné věci v estetické souhře, kde nic nechybí a nic nepřebývá. A obvykle je to taková krása, které rozumíme snadno a bez
vysvětlivek, intuitivně jako malé děti.
V Oresi jsem se setkal s opravdovými nadšenci pro vývoj kuchyní,
což ještě posílilo můj pocit autorské odpovědnosti. Celá kolekce
je koncipována tak, aby si jednotlivé dekory mezi sebou doslova
povídaly. Nešlo mi jen o to, že obecně některé kombinace barev
prostě dobře působí. Kladl jsem důraz i na konkrétní odstíny dekorů tak, aby ve společných dialozích vytvářely ideální souznění.
Prostě není šedá jako šedá.
Užijte si nekonečné dialogy této kolekce a nezapomeňte na
zlaté pravidlo designu a architektury: Kdo se nebojí kombinovat,
vyžene ze svého života stereotyp!

Váš Andrea Capovilla

And rea Capovilla

04

05

Martin Hanz al

Mahulena Bočanová

M a r ta D ř ím a l O nd r á č k o vá

Mich a el a S a l a čo vá

hokejista

herečka

herečka a moderátorka

Miss České republiky 2000

Tyto kuchyně to mají opravdu skvěle rozehrané.

Kuchyně Dolti Collection mě okouzlily.

Kuchyně Dolti Collection jsou skutečná

Kdyby existovala soutěž krásy i pro kuchyně,

Řeknu něco, co každá žena pochopí:

designová bomba!

Dolti Collection by se staly Miss Universe.

Škoda, že to nejsou šaty a nedají se také nosit!
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nekonečnÉ
DialoGy
Mnoho různých
druhů tvoří působivé
společenství.

To příroda nás naučila
vnímat souvislosti.

DuB
aMerica
v ySok ý leSk
arctic
Věčně pohledný
dekor dubového
dřeva v rámečkovém
provedení působí jako
hezká vzpomínka.

V kombinaci se zrcadlově bílým leskem se
ovšem mění v pohled
do okouzlující budoucnosti. S citem
pro design není

Big PiCTURE
Magiq

nic zakázáno.

10

11

v ySoký leSk leMon
art Dekor Beton
ŠeDý leSk
Ta správná žlutá a ta správná šedá.
Tisíce variant, ale jen jedna

FOREVER YOUNg
WOOD POiNT
gRaY CaT

ideální kombinace.

12

13

Borovice
Provence
HvĚzDný
třPy t acH át
Ty dřevěné rámy jsou
něco jako mužský
princip a ten lesk má
zase charakter dámy.

Umí i vaše dvojice,
umíte i ve vašem páru

Big PiCTURE
gLaM FaCE

žít v takové harmonii?

14

15

DuB cortona
v ySok ý leSk
caPPuccino
art Dekor Struk tur
Šedé, hnědé polotóny. Křehké přechody v kresbě dřeva. A ještě k tomu
proměnlivé odlesky v perleťové stěně.
Co vám jejich hra radí?

Vsaďte na nuance, vnímejte je,

TREE TaLK
Magiq
STEEL aRT

žijte v nich.

16

17

nekonečnÉ
DialoGy
Setkání barev
v dokonalé harmonii.

Nikdy nás nepřestane
fascinovat.

ŠeDý
HeDváBný Mat
HeDvá Bn ý
M at
MaGnÓlie
Borovice
akcent
Jemné kultivované linie frézou zdobených
dveří a s nimi divoké
dřevo. Co napovídá
jejich dialog?

Že v této kuchyni
dopadne každé

CHOCOLaTE DaY
WOOD POiNT

setkání dobře.

20

21

DuB
country
l áva
Skládaná rámová čela
s hřejivou kresbou
dřeva jsou jakési
domácké retro.

Hladký lávový dekor
v pozadí k nim tvoří
exotický akord. A vy
si to užíváte, protože
nemáte rádi strnulost

Big PiCTURE
PiqTORY

a jednostrannost.

22

23

v ySok ý leSk
MaGnÓlie
DuB craFt
ŠeDý
Na světě není nic silnějšího než jemnost,
napsal jeden čínský
spisovatel. Protože
jemnost umí stvořit
jen opravdová síla.

FOREVER YOUNg
TREE TaLK

Dodává náš designér.

24

25

černý
SuPerM at
ŠeDý
SuPerMat
Supermaty jsou velký
trend současného
designu. Ne každý najde odvahu je použít.
Ale výsledkem je dílo

VELVET
STaR

s kosmickým efektem.

26

27

nekonečnÉ
DialoGy
Soulad odstínů vznikl
snad náhodou,
ale působí jako záměr.

Prostě věčná inspirace.

Bílý
HeDváBný
Mat
Hedvábný bílý
povrch, jehož odstín
se díky plastickému
tvarování stále
proměňuje, tvoří
velmi povznášející
prostředí. Tohle
bude vaše hájemství

CHOCOLaTE
DaY

v oblacích.

30

31

JeDle
kontraSt
HvĚzDný
třPyt
v oDStínecH
k arneol,
JaSPiS,
Jantar,
acHát
Neobyčejně proměnlivý a doslova třpytivý
dekor reaguje na
světlo každou chvíli
jinak a roztančí celý
prostor kuchyně.
Kombinace s neměnnou kresbou dřeva
přináší do takové
dynamiky pevný bod.

WOOD POiNT
gLaM FaCE

Pro ctitele rovnováhy.

32

33

v ysok ý
lesk
arctic
Magická, zrcadlově lesklá
plocha poutá
váš pohled.
Možná vám
chce napovědět, že schopnost reflexe
a umění rezonovat zvětší nejen
každý interiér,

Magiq

ale i celý svět.
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35

art Dekor
corten
art Dekor
Struk tur
Dokonalý soulad
hladkých ploch
přinese i do menšího
interiéru cosi jako
imperiální pocit.
A připomene vám,
že jedno impérium
mělo pro své obyvatele věčně živou
radu – Carpe Diem,

STEEL
aRT

užij dne.

36
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nekonečnÉ
DialoGy
Souhra tvarů, motivů,
linií předvádí nepřekonatelný půvab.

Vždycky nás okouzlí.

JilM
eXPreSSive
v ySok ý leSk
caPPuccino
Dekor dřeva vedle
hladké plochy, jak zní
takový akord?

Z italského hudebního
názvosloví by se hodi-

FaNTaSY
Magiq

lo posato – klidně.

40

41

art Dekor
corten
černý
SuPerM at
Časem prokreslený
kovový povrch plný
příběhů a proti
němu tichá hladká
plocha, co vám to
jen připomíná?

Rozmanitý svět

STEEL aRT
VELVET STaR

rámuje čisté nebe.

42

43

DuB canyon
Myslíte si, že klasická
kuchyně, klasické
pojetí a klasický dekor
už nemají co říci?

Ale mají. V tomto
moderním pojetí
materiálu říkají něco
velmi pravdivého.
Například, že můj

Big
PiCTURE

dům je můj hrad.
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nekonečnÉ
DialoGy
Svět je krásný a stále
jako nový.

Budeme nad tím
donekonečna žasnout.

v ySoký
leSk Porto
v ySok ý leSk
MaGnÓlie
v ySok ý leSk
caPPuccino
Rádi se obklopujeme
lesklými věcmi. Ale
skutečný lesk má
i svou hloubku.

Všimněte si, jak zarytě moderní interiér
nečekaně obohatí
historizující akcent
v podobě artdecové-

FOREVER YOUNg
Magiq

ho madla.

48

49

DuB
ancona
HnĚDý
HeD vá Bn ý
M at
Jeden vzor umí stát
v pozadí, druhý se
dere do popředí,
čím vás to obohatí?

Možná myšlenkou,
že v dialogu je
v určitou chvíli

TREE TaLK
CHOCOLaTE DaY

obojí správně.

50
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DuB Mara
ŠeDý SuPerM at
ocean
Odvaha najít tu správnou kombinaci
přírodního dekoru, hladkého pozadí
i barevných akcentů se vám mnohokrát vyplatí. Nejvíc v tom, že určitý
životní čas a jisté místo ponesou

FREE iDEa
VELVET STaR
COLORaMa

navždy váš podpis.

52

53

Linea Retta
line a ret ta

Modelová řada kuchyní s integrovaným profilem pro
otvírání od Oresi.
Stylová krása pro vaši domácnost
Charakteristický prvek dosud spíše prémiového a na výrobu
náročného designového nábytku je v pojetí Oresi estetický,
kvalitní, ale dostupný i v běžné kuchyni. Jako vždy v Oresi,
i v případě modelové řady Linea Retta je otázkou, co se vám
líbí a ne jestli na to máte.
Módní trend, WOW efekt i praktické řešení
Linea Retta je italský pojem pro nepřerušovanou hladkou
linku. Proto tak náš italský designér Andrea Capovilla
pojmenoval čistý hladký vzhled nové modelové řady kuchyní
Oresi. Lidé, jejichž oku lahodí styl bydlení, kterému se někdy
říká minimalistický a jindy moderní, teď mají možnost pořídit si
kuchyň v tomto pojetí za opravdu mimořádně dostupnou cenu.
Síla minimalismu je často popisována pojmem WOW efekt.
Jednoduché, zdánlivě prosté rysy interiéru v tomto stylu
vytvářejí jedinečnou atmosféru, která člověka nutí jen užasle
vydechnou: Páni, to je krása. Případně to české citoslovce
nahradit jeho kosmopolitním překladem: WOW!
Hladké stěny nábytku s integrovanými úchytkami jsou nejen
krásné, ale i praktické z hlediska údržby. Je to prostě krása,
která se snadno udržuje.

54

55

ŠeDý
HeDváBný
Mat
Dokonale hladká,
soustředěná jen na
vás a kolem vás. Prostor, který s vámi umí
komunikovat beze
slov. A vy rozumíte.
Zdá se, že 21. století
je stvořeno přesně
pro vás. Příznivci moderních technologií
by řekli:

SiLK
TOUCH

Tohle je můj cloud

56
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v ySok ý leSk
arctic
DuB ancona
Zrcadlově lesklý
a zářivě bílý povrch
se setkává s tlumenou
šedí dekoru starého
dubu. Výsledkem je
kombinace s velkou
grácií. A jistě jste
si už někdy všimli,
že skutečná grácie
působí vždy velmi

Magiq
TREE TaLK

samozřejmě.

58

59

ŠeDý
HeDváBný
Mat
HeDvá Bn ý
M at
caPPuccino
Skryté proﬁly pro
otvírání podpoří čistý
minimalistický výraz
vašeho nábytku.
Ale zároveň vnášejí
do interiéru pocit
až hravé snadnosti
a lehkosti. Tahle
kuchyň snad splní

SiLK
TOUCH

každé přání.
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tecHnoloGie S citeM
Kuchyně Dolti Collection nevynikají pouze ultramoderním designem, ale jsou také výsledkem nejmodernějších

Lesky s hloubkovým efektem.

technologií a výrobních postupů, které zvyšují uživatelský komfort, usnadňují údržbu, zlepšují hygienické
a ergonomické standardy a přinášejí nové estetické prožitky obyvatelům konkrétního interiéru.

Speciální povrchy Roche a Surf

Embosovaná struktura zdůrazňující

společnosti Polyrey s unikátním

rozdíly mezi matnými a lesklými

dotekovým zážitkem.

liniemi u vybraných dřevodekorů.

Antibakteriální povrchy

Povrchy supermat se speciální

s přídavkem stříbra u všech

úpravou omezující otisky prstů

vysokotlakých laminátů.

Anti-ﬁngerprint.

Provedení vybraných povrchů

Personalizace madel formou

s dekorem dřeva technologií

výměnných barevných prvků

Perfect Structure se zdůrazněným

sladěných se zbytkem interiéru

přírodním výrazem.

(modelové linie Fantasy a Free Idea).

Velký výběr uměleckých madel
3D reliéfy u dekorů s kresbou dřeva.

v duchu různých vizuálních stylů
(art deco, kubismus, moderna,
minimalismus, Provence, heavy metal).
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DOPORUČUJE
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Naplánujte si kuchyň podle svých snů.
Spotřebiče Beko ji doplní, ať už máte jakýkoliv styl.

i
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NOVÁ PARNÍ TROUBA SMART STEAM

5 let
záruka

Pečení a čištění nejen dotykem páry
Pečení v páře je zdravé, rychlé a stále více žádané. Pokrmy si zachovají svou přirozenou vůni a chuť, až o polovinu
více vitamínů, minerálních látek a stopových prvků než při klasických metodách, navíc jsou krásně šťavnaté.
Značka Candy představuje novou parní pyrolytickou troubu Smart Steam. Nejedná se o ryze parní troubu,
ale o horkovzdušnou troubu se třemi parními funkcemi. Není ani konstrukčně podobná běžným parním
troubám – zásobník na vodu je nahrazen možností nalít vodu přímo na dno trouby. Kromě páry tak lze pokrmy
připravovat i klasickými způsoby, jako je horký vzduch nebo třeba gril. O čistý interiér trouby se postará pyrolýza
nebo nový systém parního čištění Aquactiva.

Parní pečení pro zdravé a chutné jídlo

Parní trouba Candy Smart Steam je vybavená třemi programy parního pečení s možností nastavení teploty
v rozmezí 50–230°C. Voda se nalévá přímo na dno trouby, které je k tomu speciálně uzpůsobené, zvolí se jeden
z programů a zmáčkne speciální tlačítko s ikonou páry v pravé části ovládacího panelu. Kromě páry je možno využít
i klasické programy, v nabídce je například funkce Kynutí nebo Multifunkční, která kombinuje kruhové topné těleso
a ventilátor.

Dvojitý systém čištění

Pyrolýza pro hloubkové čištění – vnitřní prostor trouby se zahřeje na 500°C a připečená
mastnota se spálí na prach, který se po dokončení programu snadno vytře hadříkem.
Dvířka jsou v celém průběhu pyrolýzy chlazena, takže nehrozí popálení.
Aquactiva pro každodenní rychlé čištění – nový systém parního čištění zjemňuje
mastnotu a usazené připáleniny, které pak lze také setřít vlhčeným hadříkem. Stačí
nalít 300 ml destilované vody na dno trouby a speciálním programem Aquactiva ji
zahřát na 90°C po dobu 30 minut.

Velká kapacita a bezpečnostní prvky

Roman Vaněk

zakladatel Pražského kulinářského institutu

Trouba Candy Smart Steam je v energetické třídě A, vnitřní prostor nabízí kapacitu 70 l
a teleskopické výsuvy. Dvířka mají čtyři bezpečnostní skla s tangenciálním ochlazováním. Ovládací panel tvoří displej, dva zamačkávací knoﬂíky a tlačítko pára.
Z řady Smart Steam jsou na českém a slovenském trhu k dispozici dva modely
– pyrolytická trouba FCPKS 826 XL/E a varianta bez pyrolýzy FCPS 815 XL. Na oba
produkty platí 5 let záruka zdarma.

www.hvezdyitalie.cz | www.candy-hoover.cz

Jan Punčochář,
jeden z nejlepších českých šéfkuchařů
a držitel ocenění Zlatý kuchař

FRANKE
PRO ŽIVOT V KUCHYNI

VŽDY PERFEKTNÍ
VÝSLEDEK. BEZ OBAV.

Řada spotřebičů AEG Mastery vyniká nadčasovým designem, precizním zpracováním
a nejvyspělejšími funkcemi, které vám dodají patřičné sebevědomí. Přizpůsobí se
vašim potřebám a chutím, takže výsledek bude vždy perfektní. Bez obav.

www.franke.cz
www.aeg.cz
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V nádobí
PRESIDENT Stone
nic nepřipálíte!

MÁTE CHUŤ NA
NOVOU KUCHYŇ?

Vhodné pro
nerezové kuchyňské
nářadí

Vhodné
do trouby

S Rychloúvěrem na ni
máte rychle a jednoduše

Investice do nové kuchyně není snadná věc. Chcete, aby vám vydržela několik let, hodila se do interiéru,
byla hezká a zároveň funkční. Musíte řešit řadu otázek od barvy dvířek, umístění spotřebičů až po technické
parametry. Nenechte se ve svých přáních omezovat. S Rychloúvěrem od Modré pyramidy je získání financí na
vysněnou kuchyň hračka.
Výhody Rychloúvěru
▲ úvěr vyřídíte snadno a rychle bez náročného papírování
▲ bez zajištění až do 800 000 Kč
▲ úvěr zpracujeme ZDARMA
▲ splátky si můžete rozložit až na 15 let
▲ daňová úspora ze zaplacených úroků z úvěru
Výše Rychloúvěru / splatnost
50 000 Kč
100 000 Kč
150 000 Kč
250 000 Kč

5 let
956 Kč
1 880 Kč
2 815 Kč
4 710 Kč

7 let
725 Kč
1 419 Kč
2 113 Kč
3 514 Kč

Pánev hluboká
PRESIDENT Stone s poklicí

od

10 let
552 Kč
1 072 Kč
1 594 Kč
2 637 Kč

1299,-

15 let
418 Kč
805 Kč
1 194 Kč
1 970 Kč

Reprezentativní příklad: RPSN níže uvedeného příkladu je 5,41 %.
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 je 4,79 %. Měsíční splátky: 1.–180. splátka je 805 Kč, 181. splátka je 784 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího úvěru nevedou
k okamžitému umořování jistiny. Celková částka splatná spotřebitelem je 145 082 Kč a celková doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru je 181 měsíců.
S úvěrem jsou dále spojené následující úhrady: zasílání ročního výpisu z účtu stavebního spoření i účtu úvěru 25 Kč, vedení účtu stavebního spoření a úvěru ve
fázi přiděleného úvěru 25 Kč měsíčně. Pro získání úvěru za nabízených podmínek je nezbytné uzavření smlouvy o stavebním spoření. Nabídka platí pro žádosti
na financování kuchyně Oresi. Na základě této nabídky nevzniká právní nárok na získání úvěru.

Údaje o výši splátek jsou informativního charakteru a vychází z úrokových sazeb ke dni 5. 8. 2019.

Nádobí
PRESIDENT Stone
s poklicí

od

899,-

Luxusní kuchyňské nádobí s vysoce kvalitním
nepřilnavým povlakem uvnitř i vně nádob je ideální
pro každodenní intenzivní používání. Vnitřní povrch
nádobí s charakterem neleštěného přírodního
kamene se nezalekne ani kovového nářadí
a rozhodně nic nepřipálí. Vnější nepřilnavý povlak
usnadňuje čištění. Nádobí PRESIDENT Stone je
i s poklicemi vhodné do pečicí trouby a rozumí si se
všemi typy sporáků včetně indukčních. Přejeme vám
nevšední zážitek z vaření!
www.tescoma.cz

modrapyramida.cz

ČE S KÁ RE P U B LIKA
Benešov

Pomnenice 25, tel.: +420 722 906 379

Pelhřimov

Krasíkovická 1973, tel.: +420 725 892 394

Beroun

Havlíčkova 133, tel.: +420 608 168 991

Písek

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

Brno

Lidická 1023, tel.: +420 773 788 076

Brno-Bohunice

OC Campus Square, Netroufalky 12-14,

Plzeň

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

tel.: +420 606 713 730

Plzeň

OC Olympia Plzeň, Písecká 1089/8,

+420 723 605 528

Březí u Říčan

Průmyslová 102, tel.: +420 323 666 239

Česká Lípa

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

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

České Budějovice

NC Géčko, České Vrbné 2360,

Praha 4-Pankrác

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

Děčín

Centrum Pivovar Děčín, Sofijská 2/3,

S Í D LO S P OLEČNO S TI – ČR

Bratislava

Green Cube, Hodžovo námestie 2A,

Průmyslová 102, Březí

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

251 01 Říčany u Prahy

DIGITAL PARK I, Einsteinova ul. 3692/21,

e-mail: info@oresi.cz

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

tel.: +420 323 608 000–4

Mlynská 22, tel.: +421 557 287 927,

fax: +420 323 666 244

+421 911 677 780

www.oresi.cz

Bratislava

Košice

tel.: +420 773 788 269

Praha 5-Smíchov

Lučenec

BC Gemini, Na Pankráci 1724/129,
tel.: +420 270 005 232, +420 773 788 202

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

S LOVEN S KÁ RE P U B LIKA

Martin

Smíchov Gate, Plzeňská 3217/16,

Nám. artézskych prameňov 1,

www.facebook.com/oresi.kuchyne

tel.: +421 917 560 321

www.instagram.com/oresikuchyne

OC Campo di Martin, Jilemnického 10809/63A,
tel.: +421 434 135 457, +421 434 135 460

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

Nitra

Párovská 2, tel.: +421 911 716 866

CENTRÁLNÍ S KLA D – ČR

tel.: +420 773 788 217

Praha 7-Letná

M. Horákové 549/53, tel.: +420 233 375 585

Nové Zámky

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

Havlíčkův Brod

Humpolecká 1502, tel.: +420 725 892 394

Praha 9-Letňany

OC Letňany, Veselská 663, 			

Prievidza

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

Průmyslová 102, Březí

Hranice na Moravě

Radniční 67, tel.: +420 602 295 348

tel.: +420 773 788 274

Trenčín

OC Laugaricio, Belá 7271, tel.: +421 326 585 585,

251 01 Říčany u Prahy

Hodonín

Štefánikova 60, tel.: +420 774 566 533

+421 326 585 598, +421 326 585 599

tel.: +420 323 666 228

Cheb

ul. 26. Dubna 583/14, tel.: +420 354 593 407,

Praha 10-Vršovice

NC Eden, U Slávie 1527/3, tel.: +420 271 726 677,
+420 773 788 210

Trnava

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

+420 773 788 221

Přerov

Lipnická 535, tel.: +420 773 788 278

OC Central Chomutov, Žižkovo náměstí 5762,

Příbram

Čs. armády 29, tel.: +420 318 543 095

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

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

Chrudim

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

Smiřice

Holohlavy 307, tel.: +420 734 362 873

Zlatovská 2195/36

Jičín

Obchodní zóna Jičín 3, Riegrova 1263,

Strakonice

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

911 05 Trenčín

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

Svitavy

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

e-mail: info@oresi.sk

Jihlava

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

Šumperk

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

tel.: +421 326 499 022

Jindřichův Hradec

Otín 284, tel.: +420 773 788 229,

tel.: +420 773 788 251

www.oresi.sk

Chomutov

+420 773 788 230
Karlovy Vary

Horova 12, tel.: +420 352 202 006

Kladno

OC Central Kladno, Petra Bezruče 1490,

Tábor

Teplice

www.facebook.com/oresikuchyneprezivot

Masarykova tř. 1595/54, 			

www.instagram.com/kuchyne_pre_zivot

Polská 162, tel.: +420 773 903 308

Kolín

Kovářská 96, tel.: +420 321 787 999

Třebíč

OD Máj, Komenského náměstí 135/3,

Liberec

OC Nisa Liberec, České mládeže 456,
Uherské Hradiště

Tř. Maršála Malinovského 1524,

Zlatovská 2195/36

tel.: +420 773 788 259

911 05 Trenčín
tel.: +421 326 499 023

Dlouhá 205/20, tel.: +420 702 808 002

Mladá Boleslav

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

Ústí nad Labem

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

Most

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

Vyškov

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

Náchod

Plhovská 1098, tel.: +420 777 992 420

Zlín

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

Olomouc

Nákupní park Haná, Kafkova 471,

Znojmo

OC Triangl, Pražská 1653/30,
tel.: +420 773 788 265

tel.: +420 588 004 008, +420 588 004 009
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CENTRÁLNÍ S KLA D – S R

tel.: +420 568 421 568

Litoměřice

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

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

tel.: +420 381 253 438

Trutnov

Pardubice

S Í D LO S P OLEČNO S TI – S R

www.kuchyneprezivot.sk

Plzeňská 903, tel.: +420 376 323 483

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

MIRAGE SC, Námestie A. Hlinku 7/B, 		

Pasáž Atlantis, Třída 9. května 640,

Klatovy

Ostrava

Žilina

tel.: +420 773 788 254

tel.: +420 312 245 343

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

+421 335 936 286, +421 914 340 942

Žďár nad Sázavou

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

V tomto katalogu jsou vyobrazeny modely kuchyní Dolti Collection 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. Společnost Oresi si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.
Veškeré podrobné informace včetně aktuálních cen a dodacích podmínek vám na přání sdělí váš prodejce kuchyní Oresi.

2019 © vydala společnost Oresi

www.oresi.cz

