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Úspěšná 
strategie Oresi

Kuchyně Oresi se na trhu objevily v roce 2005. Díky atraktivní 

nabídce, cenové politice i četnosti vlastních prodejen 

rozmístěných po celé republice, se tato značka stala brzy velmi 

populární. Novou atraktivní kuchyň si tak mohli dopřát i ti, 

kteří o ní mohli do té doby jen snít.

připravila: libuše lhOtsKá, FOTO: ARChiV

V době vzniku společnos-
ti Oresi existovalo na 
českém trhu mnoho za-

vedených značek a úspěšných 
kuchyňských studií. Přesto se 
jejímu současnému jednateli 
Jiřímu Šimkovi podařilo z nuly 
vybudovat nejúspěšnější síť stu-
dií s nejprodávanějšími kuchy-
němi u nás.

DOstupNá KVAlitA
„Úspěch Oresi spočíval v tom, 

že jsme byli vnímaví nejen k 
tomu, co říká trh, ale i k potře-
bám potenciálních zákazníků,“ 
vzpomíná na začátky podnikání 
Jiří Šimek, který se kuchyněmi 
zabývá už 25 let. Již na počátku 
své činnosti si totiž uvědomoval, 
že jako nováček na trhu prora-
zí jen s důrazem na mimořádně 
výhodný poměr ceny a kvality. 
Proto se zaměřil na to, aby spo-
lečnost dokázala poskytnout co 
nejširšímu množství uživatelů 
kvalitní, ale i cenové dostupné 
kuchyně. Jak se to podařilo? Jak 
je možné udělat tu nejvýhodněj-
ší nabídku? Hlavní myšlenkou, 
kterou se společnost řídí i dnes 
je, že větší objem výroby umožní 
maximální zefektivnění všech 
procesů i zlevnění nákupů a 
subdodávek.

řada kuchyní Dolti 
Collection nabízí povrchy 
a struktury, které podtrhují 
módní přírodní povrchy 
s dokonalým zobrazením 
kresby dřeva

Kuchyň sestavená z modelů Magiq 
a tree talk, kombinace dekoru 
dřeva s bílou barvou, čela jsou 
osazena designovými 
integrovanými profily linea retta

Metalické efekty patří 
v současnosti k nejaktuálnějším 
trendům. Model singapur 
má pod laminátovou vrstvou 
kartáčovanou mosaz

NOVá tAKtiKA
Aby dokázala značka Oresi 

uspokojit co nejvíc zákazníků, 
rozdělilo její vedení po několi-
ka úspěšných letech nabídku do 
čtyř samostatných značek. Řada 
Dolti prezentující nižší a střed-
ní ekonomickou třídu se poz-
ději ještě rozšířila o nadstav-
bovou designovou řadu Dolti 

U kuchyně livanza je velký výběr dekorů, barevných 
odstínů a rozmanitých povrchů v duchu nejaktuálnějších 
trendů, model Savana v bílém a korálovém laku

U dvířek z linie Fantasy jsou 
k dispozici tři barvy vkládaného 
panelu – broušený nerez, černá 
a odstín cappuccino
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Collection, kterou navrhl ital-
ský návrhář Anderea Capovilla. 
Také třetí řada kuchyní, Livan-
za, představuje na českém trhu 
v prémiové třídě nejlepší poměr 
ceny a kvality. Kuchyně Livanza 
se vyrábějí individuálně a přesně 
na míru dispozicím a požadav-
kům uživatele. Řadu Bauformat 
představují luxusní designové 
kuchyně, ve kterých se předsta-
vují i tak mimořádné materiály, 
jako je keramika, dýha, vrstvený 
materiál s kovovou plochou, bez-
pečnostní čiré sklo na laku, ale 
také kamenná dýha. 

Díky tomuto kroku pak byla 
společnost schopna nabídnout 
svým zákazníkům jakékoli ře-
šení – od nejekonomičtějšího až 
po zcela nadstandardní, které 
uspokojí i nejnáročnější uživa-
tele. Vzhledem k taktice nejvyšší 
možné kvality za nejnižší mož-
nou cenu se tak společnosti daří 
prodávat za rok okolo 12 000 
kuchyňských sestav. Všechny se 
vyrábějí ve čtyřech supermo-
derních továrnách, které dispo-
nují v současnosti nejdokona-
lejšími technologiemi, jež jsou 
zárukou skutečně kvalitního 
provedení. Protože se materiály 
pro výrobu kuchyní odebírají 
pouze od renomovaných evrop-

ských výrobců, dokážou v Oresi 
nabídnout například v Čechách 
nejoblíbenější bílé lesklé kuchy-
ně jak v nadstandardním pro-
vedení vícevrstvého UV laku, 
tak i v méně náročném, ale stále 
kvalitním a efektním provedení 
využívaném u kuchyní v ekono-
mické třídě. Stejné je to i s mat-
ně lakovanými kuchyněmi ve 
všech možných barvách.

Kromě kvality a cenové do-
stupnosti výrobku jsou pocho-
pitelně pro společnost důležité i 
trendy a design. Kromě novinek 
týkajících se technického řešení 
tak pravidelné představuje nové 
modely kuchyní a také nové de-
kory. Velkou inspirací pro návr-
háře společnosti je Itálie, kde 
mimo jiné působí designér An-
drea Capovilla.

exKluZiVNí služby
Snahu nabídnout maximum 

mohli zákazníci ocenit i letos 
na jaře. V době, kdy bylo nutné 
kvůli epidemii uzavřít prodejny, 
vytvořil IT tým společnosti bě-
hem tří dnů on-line kanál, který 
umožnil komunikaci návrhářů 
se zákazníky. Ti si tak i nyní mo-
hou bez nutnosti osobní přítom-
nosti objednat novou kuchyň na 
dálku. ■

Jednou z hlavních hodnot společnosti 
Oresi, jejímž kuchyním Dolti Collection 
udělila Nadace pro rozvoj architektury 
a stavitelství v rámci přehlídky Stavba 
roku Známku kvality, je filozofie, podle 
níž prodávané kuchyně vždy přinášejí 
prověřenou kvalitu v atraktivním 
designu za nejnižší možnou cenu.

Nábytkem s rámovými dvířky 
vybavíte i obývací pokoje, 
sestava Giorna s v trendy barvě 
mořské vody

Minimalistický design a vysoký 
lesk najdou zákazníci také v řadě 
Dolti. Stačí vybrat například 
model Artiqa

Designové kuchyně z řady Dolti Collection 
nabízejí povrchy, které dokonale imitují 
různé materiály, model Steel art, dekor 
Corten se vzhledem ocele

Sestava Amsterdam z luxusní řady 
Bauformat má dvířka z keramiky 
v několika dekorech, zde dekor 
Zaha Stone




