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KUCHYNE  
(S)TVORENÉ  
PRE ŽIVOT  

Býva skôr výnimka, keď sa lokálna spoločnosť 
dokáže presadiť aj v zahraničí. Klobúk dole 
pred všetkými, ktorým sa podarí zabodovať 
v dravých vodách silnej konkurencie bez toho, 
že sú pod krídlami veľkého nadnárodného 
gigantu. Pôvodom českej značke Oresi sa to 
podarilo. Kuchyne s visačkou Made in Oresi 
možno nájsť v rôznych kútoch sveta. 

Včera...
Každý človek kdekoľvek na svete túži po 
šťastnom domove, ktorý mu poskytne 
upokojujúce zázemie a zdroj životnej 
energie. Práve na porozumení tohto 
základného ľudského priania je postavený 
úspech spoločnosti Oresi. Na prelome 
milénií vzniklo nezávislé kuchynské štúdio. 
Vycítilo dieru na českom trhu v dopyte po 
pekných štandardných kuchyniach. Vďaka 
výrobe vo veľkých sériách, ponuke 
kopírujúcej trendy a obchodnému tlaku 
na dodávateľov materiálov a príslušenstva, 
sa podarilo zakladateľovi Oresi ponúknuť 
to, čo bolo na trhu žiadané – očarujúce 
kuchyne do každej domácnosti vo veľmi 
priaznivých cenách. Zhruba po desiatich 
rokoch od vzniku firmy, keď sa už dobre 
etablovala na trhu, pribudli do portfólia 
ďalšie, vyššie kategórie kuchýň, čím sa 
rozšíril aj rádius potenciálnych zákazníkov. 
Nemenná však stále zostáva pôvodná 
firemná „filozofia“– v každej triede 
ponúkať kuchyne vo vysokej kvalite za 
najvýhodnejšiu cenu a prinášať dostupný 
dizajn pre široké vrstvy užívateľov. 

Dnes...
Dnes je Oresi Slovensko, výrobca 
a inovátor vlastných značiek kuchýň 
a špecialista na spotrebiče, priaznivo 
etablovanou spoločnosťou nielen 
v slovenských domácnostiach, v ktorých 

plní sny jednotlivcov, ale aj v moderných 
developerských projektoch (Bory Home, 
Nový Ružinov), ktorých potreby vie dobre 
zvládať len stabilná a skúsená spoločnosť 
s rozvinutými procesmi. A rovnako je 
rovnocenným partnerom architektonic-
kých štúdií v špeciálnych dych berúcich 
dielach (Studio e, GFI, a.s.). Oresi tak 
prináša kvalitu made in Germany aj pre 
podnikateľov, ktorí vedia, že odovzdať 
veľké množstvo bytov s funkčnou 
kuchyňou je jednou z výziev realitného 

trhu rovnako flexibilne, ako vie uspokojo-
vať nároky náročnejších zákazníkov. Zopár 
faktov aktuálneho stavu: Pre Oresi dnes 
vyrábajú komponenty 3 závody (2 
v Nemecku  
a 1 v Poľsku), kompletizácia a výroba 
atypických kusov sa realizuje v Česku. 
Momentálne ponúka Oresi kuchyne 
v štyroch kategóriách - Dolti, Dolti 
Collection, Livanza a Bauformat. Nimi 
dokáže pokryť neobmedzenú paletu 
požiadaviek každého zákazníka, čo sa týka 

Pripravila redakcia
Foto: archív spoločnosti Oresi
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dispozičných, dizajnových, farebných, 
materiálových, technických, časových či 
cenových nárokov. Pracuje s francúzskymi, 
talianskymi, nemeckými, švajčiarskymi 
a rakúskymi materiálmi, vďaka čomu 
prináša svetové trendy priamo do srdca 
domovov a nastoľuje novú éru kuchýň. 
Ročne predá táto značka 15 000 štúdio-
vých kuchýň. Nielen na domácom trhu, ale 
aj v zahraničí. Okrem 57 pobočiek v Česku 
má spoločnosť 14 ďalších naprieč celým 
Slovenskom a aj zastúpenie v Srbsku. 
Klientela sa však neobmedzuje výlučne na 
tieto krajiny, národnostne je omnoho 
rozmanitejšia. Napríklad kolekcia Dolti 
Collection je veľmi úspešná v Juhoafrickej 
republike, nemecké kuchyne zas vo 
Švajčiarsku. Okrem toho každý rok Oresi 
zrealizuje desiatky kuchýň v Katare. Vie,  
že môže veriť svojim kuchyniam, preto 
poskytuje ako jediná na trhu 7-ročnú 

záruku na nábytok. 
Zajtra...
Víziou spoločnosti je naďalej spájať dizajn, 
technológie a umenie pre každodenný 
život. Odlíšiť sa od konkurencie širokým 
portfóliom, budovať si dobré renomé, 
investovať do kvality a technológií. 
Nepoľaviť z pôvodného firemného motta 
o priaznivej cene a preverenej kvalite 
a ešte viac sa otvoriť verejnosti. A to 
najdôležitejšie? To už sme dali záverečné 
slovo Ladislavovi Jelenovi, obchodnému 
riaditeľovi Oresi: „Možno to bude 
vyznievať ako klišé, no pre nás je, bola 
a vždy bude spokojnosť koncového 
zákazníka prvoradá. Aby v našej kuchyni 
našiel rodinné šťastie. Znamená to pre nás 
viac, ako naháňať sa za tým, či sa udržíme 
na trhu ako jednotka alebo skončíme vo 
finále na druhom mieste,“ prezrádza 
a pokračuje: „Myslím si, že v živote 

každého človeka je veľmi dôležité, akými 
vecami sa obklopuje a čo tvorí jeho 
najbližší životný priestor. Všetci si 
pamätáme farby, materiály a atmosféru 
domova, kde sme ako deti žili s našimi 
rodičmi. A naše deti budú zase spomínať 
na svet, ktorý sme pre našu rodinu 
vytvorili my. Kuchyňa je väčšinou vnímaná 
ako miestnosť, v ktorej rodina najviac žije 
spolu a my v Oresi sa snažíme, aby sme tie 
pekné spoločné zážitky a spomienky 
podporili.“   ❖

 www.oresi.sk

Inšpirovaná prírodou

Taliansky dizajnér Andrea Capovilla 
vybral pre Oresi Dolti Collection 
tridsaťjeden najmódnejších dekorov 
a 4 tvarové varianty čelných plôch, 
ktoré sú zároveň medzi sebou dobre 
kombinovateľné. To ponúka každému 
zákazníkovi veľmi individuálne riešenie 
s osobitou atmosférou. Dizajnér sa pri 
výbere týchto prvkov inšpiroval 
prírodou a jej silou a živlami. „Vnímam 
vizuálne dialógy, ktoré v prírode vedú 
farby a štruktúry. Rovnako sledujem 
vízie a trendy, ktorými sa svetový 
dizajn a vývoj interiéru uberá. 
Dokážem tak oceniť, že som sa v Oresi 
stretol s ozajstnými nadšencami pre 
vývoj kuchýň, a že si v tomto ohľade 
dobre rozumieme.“


