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PŘEDSTAVUJEME

TOUŽÍTE PO KRÁSNÉ
A FUNKČNÍ KUCHYNI?

Aktuální trendy a nová výstavba developerů vedou designéry a výrobce kuchyňského

nábytku k tomu, aby se kuchyň stala příjemným místem pro život. Vzniká tak působivý obytný 

prostor, kde se vaří, stoluje i relaxuje. Takové místo je třeba zařídit nadčasově,

a hlavně na míru, těch, kteří jej užívají. Jak? Nechte se inspirovat u Oresi.
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Kuchyně Siena v dekoru Elegance 
Brown a Porto S v barvě Marsala

NAVRHOVÁNÍ KUCHYNĚ ON-LINE

V době koronavirové krize v Oresi zřídili speciální službu
navrhování kuchyně on-line v živém kontaktu se zákazníkem
formou videorozhovoru, kterou mohou zákazníci využít
i dnes. Klient i návrhář se při něm cítí, jako by seděli vedle 
sebe u stolu. Během rozhovoru se návrhář dozví vše 
potřebné, připraví grafi cký návrh ve 3D, potom zákazníkovi 
znovu zavolá a předvede mu na dálku na obrazovce jeho 
počítače všechny půvaby navržené kuchyně. Budoucí 
majitel si vše promyslí a také na dálku závazně objedná.

Rodinné domy a vily ku-
chyním obvykle po-
skytují nadstandardní 

prostory, kde se uplatní velké 
ostrovní řešení v moderním, ven-
kovském i klasickém stylu. 
V městských bytech, pokud ne-
jde o rezidence, je kuchyň ob-
vykle součástí obývacího pokoje 
a zařízení bývá minimalistické 
nebo se styl kuchyňského nábyt-
ku přizpůsobuje tomu v obytné 
části místnosti. 

JAK NA FUNKČNÍ KUCHYŇ?
Pro pohodlný a bezpečný 

provoz kuchyně je důležitá její 
koncepce, ergonomické uspořá-
dání jednotlivých zón, správné 
dimenzování úložných prostor, 
pracovní plochy a vhodný výběr 
spotřebičů podle potřeb a život-
ního stylu majitelů. Proto je lep-
ší využít služeb návrháře, který 
zná všechna pravidla a pomůže 
s návrhem kuchyně do jakéhoko-
li prostoru. U společnosti Oresi 
je tato služba zdarma.

KUCHYŇ PRO ŽIVOT
Zužitkovat každý centimetr 

volného místa umožní rovněž 
speciální výbava rohových skří-
něk, vnitřní uspořádání zásuvek 
a typy skříněk, které využijí mís-
to od podlahy až ke stropu. Ná-
vrháři Oresi si s nimi dovedou 
poradit a ve spolupráci se zákaz-
níkem promění jeho představy 
o nové kuchyni v realitu. Pomo-
hou se zaměřením, s plánováním 
i s výběrem vhodných barev, ma-
teriálů a designu dvířek. 

Jednou z hlavních hodnot 
společnosti, jejímž kuchyním 
Dolti Collection udělila Nadace 
pro rozvoj architektury a stavi-
telství v rámci přehlídky Stavba 
roku Známku kvality, je filozo-
fie, podle níž prodávané kuchyně 
vždy přinášejí prověřenou kvali-
tu v atraktivním designu za nej-
nižší možnou cenu.  ■

Bílý sametově matný lak 
kuchyně Velvetia
z prémiové třídy Livanza 
vytváří v interiéru klidnou
a pohodovou atmosféru


