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Kuchyne na mieru Dolti Collection
Taliansky dizajn za najlepšie ceny

Novinka!

„V Oresi som sa stretol s nadšencami 
pre vývoj kuchýň pre skutočných ľudí.“

Váš Andrea Capovilla



Tento materiál sa uplatní takmer všade – ako obklad 
stien, vyrábajú sa z neho rámy okien a dvier, a samo-
zrejme, používa sa na výrobu nábytku a bytových do-
plnkov. 

Prírodniny alebo drevodekory?
Stále častejšie sa však na moderných nábytkárskych 
materiáloch presadzujú aj jeho imitácie, ktoré sú nie-

len finančne dostupnejšie, ale často aj praktickejšie 
ako masív.

V srdci domu
Dekor dreva sa uplatní najmä v srdci domu – v kuchy-
ni, kde navodí pohodovú atmosféru a podvedome vás 
vyzýva, aby ste v nej s rodinou ostali čo najdlhšie. Na 
kuchynskom nábytku výrobcovia využívajú drevode-

kory z materiálov, ktoré sa ľahšie udržiavajú a sú odol-
nejšie ako masívne drevo alebo dýha.

Opäť niečo nové
Spoločnosť Oresi preto pri výrobe kuchynského ná-
bytku stavila práve na drevodekory a  do novej rady 
zaradila kychyne Dolti collection by Andrea capovilla. 
U týchto nových dekorov a štruktúr zákazníci oceňujú 
najmä kvalitu a úpravu povrchov, ktoré ešte viac pod-
trhujú prírodný dojem.

Vyberte si:
•  embosovaná štruktúra matrix má na ploche 

hlboké ryhy s veľkým rozdielom medzi matom 
a leskom, rovnakým aký môžete vidieť na 
letokruhoch stromu v prírode.

• Povrch Perfect structure má vzhľad kartáčového 
dreva, ktorý sa približuje prírodnému drevu.

• Povrch Rustic zasa zaujme výrazným reliéfom 
rustikálneho charakteru.“

• Kuchyne Tree Talk a big Picture vás prekvapia 
veľkorysým zobrazením kresby dreva v dekoroch 
dubov Ancona, cortona, craft, America, canyon, 
country, borovice Provence alebo jedly Kontrast 

• Línia Wood Point ponúka borovicu Akcent

Prírodné dekory pre všetkých
Kuchyne so vzhľadom dreva neponúka Oresi len v no-
vej rade Dolci collection, ale aj v strednej triede Dolti 
v prémiových kuchyniach Livanza a aj v luxusnej triede 
od spoločnosti Bauformat.

dREvodEkoR – na pRvý dotyk 
i poHľad k nERozoznaniu   
Drevo nás doslova a do písmena doprevádza od kolísky 
až po hrob. Vnáša do našich domov atmosféru kľudu, 
pohody a pocit útulnosti.
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„Pre zákazníkov bude zaujímavá informácia,  
že ku kuchyniam môžu dostať aj pracovnú dosku 

s vernou podobou dreva. Nová technológia umožňuje aj 
synchronizáciu dekoru a plasticity povrchu. To znamená, 
že štrbiny a suky v dekore sú totožné s prehlbeninami na 

povrchu dosky a taktiež v jej hrane.“
– Dušan Všelicha, špecialista na kuchyne Oresi 


