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Známka kvality & Kuchyne pre radosť

36

Steel Art

04

Andrea Capovilla

40

Fantasy / Magiq

06

Tváre kuchýň Dolti Collection

42

Steel Art / Velvet Star

10

Big Picture / Magiq

44

Big Picture

12

Forever Young / Wood Point / Gray Cat

48

Forever Young / Magiq

14

Big Picture / Glam Face

50

Tree Talk / Chocolate Day

16

Tree Talk / Magiq / Steel Art

52

Free Idea / Velvet Star / Colorama

20

Chocolate Day / Wood Point

54

Linea Retta

22

Big Picture / Piqtory

56

Linea Retta – Silk Touch

24

Forever Young / Tree Talk

58

Linea Retta – Magiq / Tree Talk

26

Velvet Star

60

Linea Retta – Silk Touch

30

Chocolate Day

62

Technológia s citom

32

Wood Point / Glam Face

72

Adresy kuchynských štúdií Oresi
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Magiq

D OLT I C OL L EC T ION
kucHyne S PreStíŽnou znáMkou k valit y
Nadácia pre rozvoj architektúry a stavebníctva v rámci
prehliadky Stavba roka udelila Známku kvality 2019 kuchyniam
Dolti Collection od Oresi.
Porota zastupujúca široké spektrum najvýznamnejších odborníkov
z oblasti stavebníctva a architektúry od Českého vysokého učení
technického, cez ministerstvá vlády ČR až po odborné inžinierske
zväzy a spoločnosti vyhodnotila komplexný prínos modelového
radu Dolti Collection pre stavebníkov, architektov aj koncových
užívateľov a udelila týmto kuchyniam Známku kvality 2019.
Toto ocenenie získali kuchyne Dolti Collection ako jediné na trhu.

kucHyne Pre raDoSŤ
Nová kuchyňa je vždy veľkým potešením, ale kuchyne z nového radu Dolti Collection by Andrea Capovilla sú radosťou
naozaj mimoriadnou.
Sme najväčším predajcom na trhu a vieme, čo od nás ľudia
očakávajú. Nové nápady, zvyšovanie úžitkovej hodnoty, rozvíjanie dizajnu a to vždy v duchu našej ﬁlozoﬁe prinášať preverenú
kvalitu v atraktívnom dizajne za najnižšiu možnú cenu.
Preto sme sa spojili s talianskym dizajnérom Andreom Capovillom
a spoločne prinášame kuchyne v najmódnejšom a najatraktívnejšom súčasnom vyhotovení.
Kvalitu týchto kuchýň tvoria najlepšie talianske, francúzske,
nemecké a rakúske materiály, technické novinky, ako sú antibakteriálne povrchy, hlboké lesky, aktuálne veľmi žiadané maty
s úpravou proti odtlačkom prstov, drevené povrchy s reliéfnou

ZNÁMKA
ZNÁMKA
KVALITY
KVALITY
VÝROBEK
VÝROBEK
– TECHNOLOGIE
– TECHNOLOGIE
PRO STAVITELSTVÍ
PRO STAVITELSTVÍ
A ARCHITEKTURU
A ARCHITEKTURU

štruktúrou a vyspelé nemecké kovanie Hettich.
Zažívajte radosť v okúzľujúcom prostredí.
Vaše Oresi

Dolti
Dolti
Collection
Collection

ion

Výrobce: Oresi
Výrobce:
s.r.o. Oresi s.r.o.

Bronzovou Známku
Bronzovou
kvality
Známku
Výrobek
kvality
– technologie
Výrobek – technologie
pro stavitelství
proastavitelství
architekturu
a architekturu
2019 získává2019
prefabrikovaný
získává prefabrikovaný
ologie pro stavitelství a architekturu 2019 získává systém
prefabrikovaný
kuchyňských
systém kuchyňských
sestav s anti-bakteriální
sestav s anti-bakteriální
a anti-fingerprint
a anti-fingerprint
(úprava proti(úprava
otiskům
proti
prstů)
otiskům
povrchovou
prstů) povrchovou
lní a anti-fingerprint (úprava proti otiskům prstů) povrchovou
úpravou dvířek
úpravou
za svůj
dvířek
inovativní
za svůj
přínos.
inovativní přínos.

stavitelství a architekturu 2019

V Praze dne 9. září
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
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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.
bní, Český svaz stavebních inženýrů, Hospodářská komora ČR,Praha,
Sdružení
propodnikatelů
výstavbu
silnic
ušeben pro výstavbu a Odborná rada pro BIM.
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D OLT I C OL L EC T ION
By anDrea caPovill a – nekonečnÉ DialÓGy
Zadanie vytvoriť kolekciu kuchýň, ktorá vďaka cenovej politike
Oresi prinesie aktuálne dizajnové trendy širšiemu okruhu používateľov, pre mňa bolo neodolateľnou výzvou. Skvelý dizajn dostupný
vďaka veľkokapacitnej výrobe, to je sen každého dizajnéra!
K súčasnému interiéru neodmysliteľne patrí tvorivé kombinovanie dekorov a povrchov. Inšpiroval som sa vizuálnymi dialógmi,
ktoré sa okolo nás dejú odnepamäti a nikdy nás neomrzia. Sú to
rozhovory farieb a odtieňov v prírode. Príroda predsa dokáže
urobiť krásne veci v estetickej súhre, kde nič nechýba a nič nie je
navyše. A obvykle je to taká krása, ktorej rozumieme ľahko a bez
vysvetliviek, intuitívne ako malé deti.
V Oresi som sa stretol so skutočnými nadšencami pre vývoj
kuchýň, čo ešte posilnilo môj pocit autorskej zodpovednosti.
Celá kolekcia je koncipovaná tak, aby sa jednotlivé dekory medzi
sebou doslova rozprávali. Nešlo mi len o to, že všeobecne niektoré kombinácie farieb skrátka dobre pôsobia. Kládol som dôraz
aj na konkrétne odtiene dekorov tak, aby v spoločných dialógoch
vytvárali ideálnu harmóniu. Skrátka, nie je sivá ako sivá.
Užite si nekonečné dialógy tejto kolekcie a nezabudnite na zlaté
pravidlo dizajnu a architektúry: Kto sa nebojí kombinovať,
vyženie zo svojho života stereotyp!

Váš Andrea Capovilla

And rea Capovilla

04
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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 Českej republiky 2000

Tieto kuchyne to majú naozaj skvele rozohrané.

Kuchyne Dolti Collection ma okúzlili.

Kuchyne Dolti Collection sú skutočná

Keby existovala súťaž krásy aj pre kuchyne,

Poviem niečo, čo každá žena pochopí:

dizajnová bomba!

Dolti Collection by sa stali Miss Universe.

Škoda, že to nie sú šaty a nedajú sa aj nosiť!
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nekonečnÉ
DialÓGy
Mnoho rôznych
druhov tvorí pôsobivé
spoločenstvo.

To príroda nás naučila
vnímať súvislosti.

DuB
aMerica
v ySok ý leSk
arctic
Stále pekný dekor
dubového dreva
v rámčekovom
vyhotovení pôsobí
ako pekná spomienka.

V kombinácii so
zrkadlovo bielym
leskom sa však
mení na pohľad
do okúzľujúcej
budúcnosti. S citom
pre dizajn nie je nič

Big PiCTURE
Magiq

zakázané.

10

11

v ySoký leSk leMon
art Dekor BetÓn
Siv ý leSk
Tá správna žltá a tá správna sivá.
Tisíce variácií, ale len jedna

FOREVER YOUNg
WOOD POiNT
gRaY CaT

ideálna kombinácia.

12

13

Borovica
Provence
HviezDne
trBlie ta nie
acH át
Tie drevené rámy
sú niečo ako mužský
princíp a ten lesk má
zase charakter dámy.

Dokáže aj vaša
dvojica, viete aj vo
vašom páre žiť

Big PiCTURE
gLaM FaCE

v takej harmónii?

14

15

DuB cortona
v ySok ý leSk
caPPuccino
art Dekor Struk tur
Sivé, hnedé poltóny. Krehké prechody
v kresbe dreva. A ešte k tomu premenlivé odlesky v perleťovej stene.
Čo vám ich hra radí?

Stavte na nuansy, vnímajte ich,

TREE TaLK
Magiq
STEEL aRT

žite v nich.

16
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nekonečnÉ
DialÓGy
Stretnutie farieb
v dokonalej harmónii.

Nikdy nás neprestane
fascinovať.

Siv ý
HoDváBny Mat
HoDvá Bn y
M at
MaGnÓlia
Borovica
akcent
Jemné kultivované
línie frézou zdobených
dverí a s nimi divé
drevo. Čo napovedá
ich dialóg?

Že v tejto kuchyni
dopadne každé

CHOCOLaTE DaY
WOOD POiNT

stretnutie dobre.

20

21

DuB
country
l áva
Skladané rámové čelá
s hrejivou kresbou
dreva sú akési
domácke retro.

Hladký lávový dekor
v pozadí k nim tvorí
exotický akord. A vy
si to užívate, pretože
nemáte radi strnulosť

Big PiCTURE
PiqTORY

a jednostrannosť.

22

23

v ySok ý leSk
MaGnÓlia
DuB craFt
Siv ý
Na svete nie je nič
silnejšieho než jemnosť, napísal jeden
čínsky spisovateľ.
Pretože jemnosť vie
stvoriť len ozajstná
sila. Dodáva

FOREVER YOUNg
TREE TaLK

náš dizajnér.

24

25

čierny
SuPerM at
Siv ý
SuPerMat
Supermaty sú veľkým
trendom súčasného
dizajnu. Nie každý
nájde odvahu ich
použiť. No výsledkom
je dielo s kozmickým

VELVET
STaR

efektom.

26

27

nekonečnÉ
DialÓGy
Súlad odtieňov
vznikol azda náhodou,
ale pôsobí ako zámer.

Jednoducho,
večná inšpirácia.

Biely
HoDváBny
Mat
Hodvábny biely
povrch, ktorého
odtieň sa vďaka
plastickému
tvarovaniu stále
premieňa, vytvára
veľmi povznášajúce
prostredie. Toto
bude vaše kráľovstvo

CHOCOLaTE
DaY

v oblakoch.

30

31

JeDĽa
kontraSt
HviezDne
trBlietanie
v oDtieŇocH
k arneol,
JaSPiS,
Jantár,
acHát
Neobyčajne premenlivý a doslova trblietavý
dekor reaguje na
svetlo každú chvíľu
inak a roztancuje celý
priestor kuchyne.
Kombinácia s nemennou kresbou dreva
prináša do takej
dynamiky pevný bod.

WOOD POiNT
gLaM FaCE

Pre ctiteľov rovnováhy.

32

33

v ysok ý
lesk
arctic
Magická,
zrkadlovo lesklá
plocha púta váš
pohľad. Možno
vám chce
napovedať, že
schopnosť reflexie a umenia
rezonovať zväčší nielen každý
interiér, ale aj

Magiq

celý svet.

34

35

art Dekor
corten
art Dekor
Struk tur
Dokonalý súlad hladkých plôch prinesie aj
do menšieho interiéru
čosi ako imperiálny
pocit. A pripomenie
vám, že jedno impérium malo pre svojich
obyvateľov večne živú
radu – Carpe Diem,

STEEL
aRT

uži si deň.

36

37

nekonečnÉ
DialÓGy
Súhra tvarov, motívov,
línií predvádza
neprekonateľný pôvab.

Vždy nás okúzli.

JilM
eXPreSSive
v ySok ý leSk
caPPuccino
Dekor dreva vedľa
hladkej plochy, ako
znie taký akord?

Z talianskeho
hudobného názvoslovia by sa hodilo

FaNTaSY
Magiq

posato – pokojne.

40

41

art Dekor
corten
čierny
SuPerM at
Časom prekreslený
kovový povrch plný
príbehov a proti
nemu tichá hladká
plocha, čo vám
to len pripomína?

Rozmanitý svet

STEEL aRT
VELVET STaR

rámuje čisté nebo.

42

43

DuB canyon
Myslíte si, že klasická
kuchyňa, klasické
poňatie a klasický
dekor už nemajú
čo povedať?

Ale majú. V tomto
modernom poňatí
materiálu hovoria
niečo veľmi pravdivé.
Napríklad, že môj

Big
PiCTURE

dom je môj hrad.

44

45

nekonečnÉ
DialÓGy
Svet je krásny a stále
ako nový.

Budeme nad tým
donekonečna žasnúť.

v ySoký
leSk Porto
v ySok ý leSk
MaGnÓlia
v ySok ý leSk
caPPuccino
Radi sa obklopujeme
lesklými vecami. Ale
skutočný lesk má aj
svoju hĺbku.

Všimnite si, ako
zaryto moderný interiér nečakane obohatí
historizujúci akcent
v podobe artdecové-

FOREVER YOUNg
Magiq

ho držadla.

48

49

DuB
ancona
HneDý
HoDváBny
Mat
Jeden vzor dokáže
stáť v pozadí, druhý
sa derie do popredia,
čím vás to obohatí?

Možno myšlienkou,
že v dialógu je v určitej

TREE TaLK
CHOCOLaTE DaY

chvíli oboje správne.

50

51

DuB Mara
Siv ý SuPerM at
ocean
Odvaha nájsť tú správnu kombináciu
prírodného dekoru, hladkého pozadia
aj farebných akcentov sa vám mnohokrát vyplatí. Najviac v tom, že určitý
životný čas a isté miesto ponesú

FREE iDEa
VELVET STaR
COLORaMa

navždy váš podpis.

52

53

Linea Retta
line a ret ta

Modelový rad kuchýň s integrovaným proﬁlom pre
otváranie od Oresi.
Štýlová krása pre vašu domácnosť
Charakteristický prvok doteraz skôr prémiového a na výrobu
náročného dizajnového nábytku je v poňatí Oresi estetický,
kvalitný, ale dostupný aj v bežnej kuchyni. Ako vždy v Oresi,
aj v prípade modelového radu Linea Retta je otázkou, čo sa
vám páči a nie, či na to máte.
Módny trend, WOW efekt aj praktické riešenie
Linea Retta je taliansky pojem pre neprerušovanú hladkú
linku. Preto náš taliansky dizajnér Andrea Capovilla podľa
nej pomenoval čistý hladký vzhľad nového modelového radu
kuchýň Oresi. Ľudia, ktorých oku lahodí štýl bývania, ktorému
sa niekedy hovorí minimalistický a inokedy moderný, majú
teraz možnosť zaobstarať si kuchyňu v tomto poňatí za naozaj
mimoriadne výhodnú cenu.
Sila minimalizmu je často popisovaná pojmom WOW
efekt. Jednoduché, zdanlivo prosté rysy interiéru v tomto
štýle vytvárajú jedinečnú atmosféru, ktorá človeka núti len
s nadšením povzdychnúť: Páni, to je krása! Prípadne toto
citoslovce nahradiť jeho kozmopolitným prekladom: WOW!
Hladké steny nábytku s integrovanými úchytkami sú nielen
krásne, ale aj praktické z hľadiska údržby. Je to jednoducho
krása, ktorá sa ľahko udržiava.

54

55

Siv ý
HoDváBny
Mat
Dokonale hladká,
sústredená len na vás
a okolo vás. Priestor,
ktorý s vami vie
komunikovať bez slov.
A vy rozumiete. Zdá
sa, že 21. storočie je
stvorené presne pre
vás. Priaznivci moderných technológií by
povedali:

SiLK
TOUCH

Toto je môj cloud

56
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v ySok ý leSk
arctic
DuB ancona
Zrkadlovo lesklý
a žiarivo biely povrch
sa stretáva s tlmenou
šeďou dekoru starého
duba. Výsledkom je
kombinácia s veľkou
gráciou. A určite ste
si už niekedy všimli,
že skutočná grácia
pôsobí vždy veľmi

Magiq
TREE TaLK

prirodzene.

58

59

Siv ý
HoDváBny
Mat
HoDvá Bn y
M at
caPPuccino
Skryté proﬁly pre
otváranie podporujú
čistý minimalistický
výraz vášho nábytku.
Ale zároveň vnášajú
do interiéru pocit až
hravej jednoduchosti
a ľahkosti. Táto
kuchyňa snáď splní

SiLK
TOUCH

každé želanie.

60

61

tecHnolÓGia S citoM
Kuchyne Dolti Collection nevynikajú len ultramoderným dizajnom, ale sú tiež výsledkom najmodernejších

Lesky s hĺbkovým efektom.

technológií a výrobných postupov, ktoré zvyšujú užívateľský komfort, uľahčujú údržbu, zlepšujú hygienické
a ergonomické štandardy a prinášajú nové estetické zážitky obyvateľom konkrétneho interiéru.

Špeciálne povrchy Roche a Surf

Embosovaná štruktúra zdôrazňujúca

spoločnosti Polyrey s unikátnym

rozdiely medzi matnými a lesklými

dotykovým zážitkom.

líniami pri vybraných drevodekoroch.

Antibakteriálne povrchy

Povrchy supermat, so špeciálnou

s prídavkom striebra pri všetkých

úpravou obmedzujúcou odtlačky

vysokotlakových laminátoch.

prstov Anti-ﬁngerprint.

Prevedenie vybraných povrchov

Personalizácia úchytiek formou

s dekórom dreva technológiou

výmenných farebných prvkov

Perfect Structure s zdôrazneným

zladených so zvyškom interiéru

prírodným výrazom.

(modelové línie Fantasy a Free Idea).

Veľký výber umeleckých úchytiek
3D reliéfy pri dekoroch s kresbou dreva.

v duchu rôznych vizuálnych štýlov
(art deco, kubizmus, moderna,
minimalizmus, Provence, heavy metal).

62
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Skupina BSH je držiteľom licencie k ochrannej známke Siemens AG.

Objavte dokonalý
zabudovateľný dizajn.
Zoznámte sa zblízka: rad spotrebičov Siemens série iQ700
s dokonalým dizajnom a špičkovými technológiami.
siemens-home.bsh-group.com/sk
Zoznámte sa s budúcnosťou.
Siemens domáce spotrebiče

FRANKE
PRE ŽIVOT V KUCHYNI

ŽIADNA
DRÁMA SO
SPOTREBIČMI
GORENJE.
NOVÁ KOLEKCIA
DOMÁCICH SPOTREBIČOV
GORENJE.
gorenje.sk

www.franke.sk

www.mora.sk

Jan Punčochář,
jeden z najlepších českých šéfkuchárov
a držiteľ ocenenia Zlatý kuchár

VŽDY PERFEKTNÝ
VÝSLEDOK. BEZ OBÁV.

rokov

Rad spotrebičov AEG Mastery vyniká nadčasovým dizajnom, precíznym spracovaním
a najvyspelejšími funkciami, ktoré vám dodajú patričné sebavedomie. Prispôsobia sa
vašim potrebám a chutiam, takže výsledok bude vždy perfektný. Bez obáv.

KOĽKOKRÁT STE TÚŽILI PO KUCHYNI PLNEJ ŽIVOTA?
KVALITNÉ A TECHNOLOGICKY VYSPELÉ SPOTREBIČE MORA
VAŠU DOMÁCNOSŤ ŽIVOTOM NAPLNIA.
www.aeg.sk
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SlovenSk á rePuBlik a

čeSk á rePuBlik a

Bratislava

Green Cube, Hodžovo námestie 2A,

Benešov

Pomnenice 25, tel.: +420 722 906 379

Pelhřimov

Krasíkovická 1973, tel.: +420 725 892 394

Průmyslová 102, Březí

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

Beroun

Havlíčkova 133, tel.: +420 608 168 991

Písek

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

251 01 Říčany u Prahy

DIGITAL PARK I, Einsteinova ul. 3692/21,

Brno

Lidická 1023, tel.: +420 773 788 076

+420 723 605 528

e-mail: info@oresi.cz

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

Brno-Bohunice

OC Campus Square, Netroufalky 12-14,

Plzeň

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

tel.: +420 323 608 000–4

tel.: +420 606 713 730

Plzeň

OC Olympia Plzeň, Písecká 1089/8,

fax: +420 323 666 244

tel.: +420 773 788 269

www.oresi.cz

Bratislava

Košice

Lučenec

Martin

Mlynská 22, tel.: +421 557 287 927,
+421 911 677 780

Březí u Říčan

Průmyslová 102, tel.: +420 323 666 239

Nám. artézskych prameňov 1,

Česká Lípa

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

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

www.facebook.com/oresi.kuchyne

tel.: +421 917 560 321

České Budějovice

NC Géčko, České Vrbné 2360,

Praha 4-Pankrác

www.instagram.com/oresikuchyne

Čestlice

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

Nitra

Párovská 2, tel.: +421 911 716 866

Děčín

Centrum Pivovar Děčín, Soﬁjská 2/3,

Nové Zámky

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

Prievidza

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

Trenčín

Praha 5-Smíchov

Smíchov Gate, Plzeňská 3217/16,
tel.: +420 775 850 171, +420 775 850 172

Praha 7-Letná

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

Havlíčkův Brod

Humpolecká 1502, tel.: +420 725 892 394

Praha 9-Letňany

OC Letňany, Veselská 663,

Průmyslová 102, Březí

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

Hranice na Moravě

Radniční 67, tel.: +420 602 295 348

tel.: +420 773 788 274

251 01 Říčany u Prahy

+421 326 585 598, +421 326 585 599

Hodonín

Štefánikova 60, tel.: +420 774 566 533

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

tel.: +420 323 666 228

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

Cheb

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

MIRAGE SC, Námestie A. Hlinku 7/B,

SíDlo SPoločnoSti – Sr
Zlatovská 2195/36

Praha 10-Vršovice

+420 773 788 210

+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

Jičín

Obchodní zóna Jičín 3, Riegrova 1263,

Strakonice

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

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

Svitavy

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

Jihlava

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

Šumperk

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

Jindřichův Hradec

Otín 284, tel.: +420 773 788 229,

Chomutov

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

+420 773 788 230

911 05 Trenčín
e-mail: info@oresi.sk

Karlovy Vary

Horova 12, tel.: +420 352 202 006

tel.: +421 326 499 022

Kladno

OC Central Kladno, Petra Bezruče 1490,

tel.: +420 773 788 251
Tábor

Pasáž Atlantis, Třída 9. května 640,
tel.: +420 381 253 438

Teplice

Masarykova tř. 1595/54,
tel.: +420 773 788 254

tel.: +420 312 245 343

www.oresi.sk
www.kuchyneprezivot.sk

Klatovy

Plzeňská 903, tel.: +420 376 323 483

Trutnov

Polská 162, tel.: +420 773 903 308

www.facebook.com/oresikuchyneprezivot

Kolín

Kovářská 96, tel.: +420 321 787 999

Třebíč

OD Máj, Komenského náměstí 135/3,

www.instagram.com/kuchyne_pre_zivot

Liberec

OC Nisa Liberec, České mládeže 456,
tel.: +420 482 317 455, +420 482 317 456

tel.: +420 568 421 568
Uherské Hradiště

Tř. Maršála Malinovského 1524,

Litoměřice

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

Zlatovská 2195/36

Náchod

Plhovská 1098, tel.: +420 777 992 420

Zlín

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

911 05 Trenčín

Olomouc

Nákupní park Haná, Kafkova 471,

Znojmo

OC Triangl, Pražská 1653/30,

centrálny SklaD – Sr

tel.: +420 773 788 259

tel.: +420 773 788 265

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

tel.: +421 326 499 023

72

centrálny SklaD – čr

tel.: +420 773 788 217

+421 335 936 286, +421 914 340 942
Žilina

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

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

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

Trnava

SíDlo SPoločnoSti – čr

Ostrava

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

Pardubice

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

Žďár nad Sázavou

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

V tomto katalógu sú vyobrazené modely kuchýň Dolti Collection 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. Spoločnosť Oresi si vyhradzuje právo zmeny bez predošlého upozornenia.
Všetky podrobné informácie vrátane aktuálnych cien a dodacích podmienok vám na želanie oznámi váš predajca kuchýň Oresi.
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