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Zamerané  
na kvalitu
Zámerne jedinečné
Máte štýl a poznáte svoju cenu? Neradi sa ob-
medzujete? Preto sú tu nemecké kuchyne od po-
predných európskych výrobcov. Tisíce variácií 
farieb, tónov, povrchov a foriem vám umožnia 
vytvoriť svet s autentickým výrazom vašej osob-
nosti.

Generácie skúseností
Oresi zveruje výrobu prémiových kuchýň ultra-
modernej nemeckej továrni. Skúsenosť s výrobou 
miliónov špičkových kuchýň je neprehliadnuteľná 
pri množstve technických a koncepčných riešení. 
Sto rokov nemeckého perfekcionizmu sa jednodu-
cho nedá nahradiť. 

Šampión vo svojej triede
Nech sa na kuchyne označené názvom „nemec-
ké“ pozriete z ktorejkoľvek strany, vždy uvidí-
te len najmodernejší svetový dizajn, aktuálne 
i futuristické technológie a perfektnú nekom-
promisnú kvalitu spracovania. Kuchyne Oresi 
sú skutočnými víťazmi vo svojej triede. V tejto 
kuchyni ste nielen paňou domu, ale aj paňou 
svojho sveta.

Tieto kuchynské linky sú pôvabné a farebne príve-
tivé. Navyše, módne trendy aktuálne kladú dôraz 
na materiály ako drevo, bezpečnostné sklo, ka-
meň či keramika.

Zariaďovanie je hra
Kuchyne Oresi ponúkajú veľa možností a variácií 
do každého priestoru. So zariaďovaním sa môže-
te doslova pohrať, zvlášť s výzdobou, pretože pri 
tom môžete využiť množstvo textilu, doplnkov 
a dekorácií. Len si treba uvedomiť, že robustnej-
šie a napríklad aj vyzdobené skrinky najlepšie 
vyniknú vo veľkých miestnostiach, kam je dovo-
lené umiestniť aj masívny stôl s väčším počtom 
stoličiek. 

Hodvábne sivý mat
Sivá je pravdepodobne najpopulárnejšou farbou 
súčasnosti. Letia striebornosivé autá, nosí sa sivé 
oblečenie a vyberajú sa sivé kuchyne. Sivá vie vy-
tvoriť neutrálne a pritom elegantné prostredie, 
v ktorom zažiari každý ďalší detail, prvok alebo 
kontrastný dekor. V Oresi nájdete rámčeky, ktoré 
popri hodvábne sivej vyniknú ako krásne ťahy na 
obrazoch.
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Hodvábny mat, odtieň magnólia, medená patina – spomienka na voňavé časy 


