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Rovnice se správným výsledkem…

Kuchyně Dolti patří do portfolia značek skupiny Oresi, předního prodejce na trhu kuchyní. Značka Dolti 

nabízí škálu atraktivních dezénů, variabilní řadu modulů a prostorových řešení, rozsáhlé příslušenství 

pro vysoký uživatelský komfort. To vše za bezkonkurenčně nízkou cenu. Abychom dosáhli takto 

výjimečného poměru mezi kvalitou, designem a cenou, využili jsme nejmodernější projekční, výrobní 

a logistické technologie a na to jsme díky dlouhodobým partnerským vztahům s předními evropskými 

výrobci navázali maximálním snížením ceny všech komponentů. Kuchyně Dolti splňují ty nejnáročnější 

technické a hygienické normy. A navíc i pro ně platí, jako vždy u Oresi, obsáhlý bonusový program včetně 

prodloužených záruk zadarmo. 

… takové jsou chytré kuchyně. Poznáte je podle IQ. Jmenují se Dolti.
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Ing. arch. David Machač
architekt a designér z pořadu Jak se staví sen

Dolti jsou moderní kuchyně úplně pro každého. Moderní jsou la-

mina a fólie s reliéfním vzorem, moderní jsou atraktivní dezény, 

moderní je kvalitní vybavení, které usnadňuje a urychluje práci 

v kuchyni. A stejná je i cena. Protože dělat pěkné a užitečné věci tak, 

aby byly levné, to je dnes hodně moderní.

www.archfaktory.eu

Ing. arch. Kamila Douděrová
architektka a designérka z pořadu Jak se staví sen

Kuchyně Dolti přinesou radost a potěšení do kaž-

dého bydlení. Doporučuji všem, aby si tyto kuchy-

ně doslova osahali. Na první dotek poznáte jejich 

přednosti. Jak se říká, chytrému napověz…

www.kamidesign.cz
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ARTIQAARTIQA

Bílý hedvábný lesk Artiqa nechává světla i stíny hladce klouzat po svém povrchu pro potěšení všech, 

kteří touží po čisté bílé kuchyni, jejíž půvaby jsou nekonečné a krása věčná.

IQ ZAZNAMENÁVÁ: 
Tahle populární bílá rozhodně nevybílí váš účet!
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EPIQAEPIQA

Epika je vyprávění věčných příběhů v nekonečných řádcích písmen a náš vzor cedrového dřeva opravdu 

působí jako text knihy, kterou rádi čteme. A vydařené napodobení vzhledu postaršeného dřeva působí 

velmi elegantně.

IQ SI MYSLÍ: 
Elegantní kuchyně s elegantní cenovkou!

07



COLORIQACOLORIQA

Barevná hra teplých odstínů višňového dřeva v podmanivé kresbě, která působí jako pohled do milé 

krajiny s mnoha horizonty. Tato pocitově vstřícná kuchyně nikdy nezevšední.

IQ DODÁVÁ: 
Milá a přátelská kuchyně. I cena je milá a přátelská!
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NORDIQNORDIQ

Nordická uměřenost a cit pro nevtíravou krásu se sešly v této kuchyni. Budete v ní denně žasnout, 

jak pozitivní atmosféru umí moderní kuchyně vytvořit.

IQ UVAŽUJE: 
Kuchyně s pozitivním nábojem a díky pozitivní ceně také doslova pro každého!
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TropiqaTropiqa

TROPIQATROPIQA

Velmi jemný odstín vanilkového dekoru modelu Tropiqa hřeje sluncem a přináší do interiéru příjemnou 

atmosféru, která jako by voněla po banánech, ananasu nebo vánočním cukroví.

IQ SOUDÍ: 
Voňavá kuchyně za vyvoněnou cenu!
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VIQINGVIQING

Viking je tajemný hrdina, který přitahuje většinu žen a imponuje většině mužů. Stejně tajemný, odvážný 

a přitažlivý je i vzor dřeva na této kuchyni, jejíž estetické vyznění jsme ještě podpořili plastickým 

reliéfem dvířek.

IQ PŘIPOMÍNÁ: 
Kvůli takové ceně by se Vikingové vydali přes moře!
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PIQTORY
MAJESTIQPIQTORY / MAJESTIQ

Piktorialismus je umělecký směr, který vnímá pohled na přírodu jako obraz. V této kombinaci dvou 

kuchyní, modelů PIQTORY a MAJESTIQ, se lávou inspirovaný dezén setkává s majestátním vzorem 

navarské borovice a tvoří v každém interiéru obraz nabitý energií.

IQ PŘIPOMÍNÁ: 
Výrazné a moderní pojetí za výrazně nízkou cenu!
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ETNIQETNIQ

Etnická hudba nám zazní v uchu při pohledu na tento exotický vzor dřeva zabarveného jako vyzrálé 

tabákové listy. Pocit siesty a klidu vnese do každého bytu nejen harmonický dezén, ale také kvalita 

materiálu a provedení.

IQ PODOTÝKÁ: 
Za tuhle cenu není exotika ani vzdálená, ani nedostupná!
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VIQTORYVIQTORY

Viktor znamená v latině vítěz a tento ušlechtilý dubový dekor má na to zvítězit v každém interiéru. 

Umí totiž dobře komunikovat s prostředím a být jak nadčasově tradiční, tak působivě moderní.

IQ RADÍ: 
Nedá se to říci jinak – tohle je opravdu dostupný luxus!
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IQONY
MUSIQIQONY / MUSIQ

Zde kombinujeme dva samostatné modely kuchyní – bílá, nadčasová ikona čistoty se setkává s nejmódnějším 

odstínem fi alové, ze které jako bychom zaslechli krásnou muziku. Vaření v této kuchyni se mění v koncert 

pro nadšené publikum.

IQ PODTRHUJE: 
Nadčasová krása má být pro každého, a proto je pro každého i cena této kuchyně!
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MYSTIQMYSTIQ

Mystický výraz exotického dřeva wenge je příjemným závanem mimořádnosti v každém bydlení. Jedinečný 

zážitek z  tohoto apartního dezénu jsme ještě zdůraznili použitím nejmodernějšího typu povrchu 

s plastickým reliéfem.

IQ ZDŮRAZŇUJE: 
Mimořádná kuchyně za mimořádně nízkou cenu!
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ROMANTIQAROMANTIQA

Romantika obohacuje náš život a dodává mu vzrušující půvab. V našem citlivém pojetí s využitím vanilkového 

odstínu a s čistě provedenou frézovanou linkou je to romantika dekorativní a velmi útulná.

IQ SI VŠÍMÁ: 
Vanilková kuchyně patří v každé době k těm nejoblíbenějším a za tuto cenu se stane opravdovým 
domácím miláčkem!



HIQORYHIQORY

Hikora je alternativní jméno pro ořechovec, strom s působivou kresbou dřeva ve světlých i tmavých 

variantách. My jsme zvolili tu tmavou, protože na ní krásně vyzní vyhledávané zdobné kazetové provedení.

IQ SI CENÍ: 
Nádherná verze dekoru za nejlepší variantu ceny!
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PICNIQPICNIQ

Piknik s přáteli u stolu pod hruškou nebo v téhle kuchyni s dezénem hrušňového dřeva je vždy krásnou 

vzpomínkou. Svěží domácký styl této kuchyně podtrhuje jemná fréza.

IQ HODNOTÍ: 
Radost nevyzařuje jen z této kuchyně, ale také z její ceny!
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CLASSIQCLASSIQ

Klasický vzor dubového dřeva s klasickou a věčně přitažlivou frézovanou linkou, prostě klasika v kuchyni. 

Použitá technologie s náznakem katrování je ovšem moderní a svádí k požitkářskému doteku.

IQ NEPŘEHLÉDNE: 
Přitažlivé provedení kuchyně za neobvykle přitažlivou cenu!
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Colorama je radost z barev

Vybavujete si ten pocit, když se na jaře objeví na louce prvních pár barevných květů? Najednou nás 

potěší nový akord a okolní svět dostane nové souvislosti. Stejně přínosná může být pro vaši kuchyň Dolti 

barevná kompozice Colorama. Jednotlivé kuchyně Dolti můžete totiž díky speciálním modulům obohatit 

o různě barevné korpusy. Vaše bydlení dostane rázem nový kontext. Pastelovější, hravější, umělečtější, 

dynamičtější, osobnější, originálnější. Pro někoho je Colorama třeba až příliš odvážná hra s barevnými 

důrazy v kuchyni. Ale pro vás je to vítaná příležitost jak projevit v bydlení vlastní styl.



LIMETIQONY / COLORAMA LIMET

Zelená s bílou k sobě patří jako bílý dům do zelené zahrady. Tato čistá a svěží kombinace naplní každý 

váš den přirozenou krásou.
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OCEANIQONY / COLORAMA OCEAN

Kombinace bílé a modré je charakteristická pro tradiční řeckou architekturu. Zkusíte si přenést do kuchyně 

trochu osvěžující přímořské atmosféry?
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MANGOIQONY / COLORAMA MANGO

Naše zářivá žlutá překypuje oživující energií, stejně jako je dužina zralého, čerstvě rozříznutého manga 

plná svěží šťávy.
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Dolti Collection by Andrea Capovilla

Dolti Collection je designové rozšíření nabídky kuchyní značky Dolti. Prostřednictvím této unikátní kolekce 

přinášíme na trh nejmódnější design a inspiraci ze světových veletrhů, ovšem stále v duchu fi lozofi e 

poskytovat prověřenou kvalitu v atraktivním designu za nejnižší možné ceny. 

Spojili jsme se s italským designérem Andreou Capovillou a vytvořili kolekci, která umožňuje vytvářet 

interiérové kombinace v duchu nejaktuálnějších trendů. Kvalitu těchto kuchyní tvoří nejlepší italské, 

francouzské, německé a rakouské materiály, technické novinky jako jsou antibakteriální povrchy, hluboké 

lesky, aktuálně velice žádané maty s úpravou proti otiskům prstů, dřevěné povrchy se synchronizovanou 

reliéfní strukturou a vyspělé německé kování Hettich. 

S kolekcí se můžete blíže seznámit v samostatném katalogu.
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Moduly DOLTI

Obsáhlý modulární systém našeho kuchyňského nábytku se přizpůsobí jakémukoli prostoru a dispozičnímu 

řešení. Navíc je možné doplnit ho podle vašich osobních požadavků o různé atypické prvky.

Z následujícího přehledu si můžete udělat představu o tom, jak z modulů Dolti sestavíte svou kuchyň. 

My vám však doporučujeme, abyste dali přednost návštěvě kteréhokoli z našich kuchyňských studií, kde 

vám naši speciálně školení prodejci připraví v duchu současných ergonomických a kulinářských trendů 

kompletní návrh vaší kuchyně ve 3D včetně kalkulace, a to vše zdarma.

Výšku spodních skříněk zde udáváme včetně standardních 10 cm nožiček a bez pracovní desky. Z široké 

nabídky si však vyberete výšku nožiček a tloušťku pracovní desky tak, aby se vám v kuchyni dobře pracovalo.

Systém Dolti umožňuje nezávislou volbu dezénu korpusu a dvířek podle individuálního vkusu. I za nejnižší 

možnou cenu dostáváte v kuchyních Dolti výrobek vysoké kvality a užitné hodnoty s dvířky o síle 18 a 19 mm 

a se skříňkami osazenými špičkovým kováním předních světových výrobců Blum, Hettich a Grass, špiček  

v oboru nábytkových mechanik.

Zaměření

Zaměřte si prostor pro vaši budoucí kuchyň podle následujících instrukcí a navštivte naše 

prodejce, kteří s vámi zdarma vytvoří grafický návrh v 3D programu přesně podle vaší dispozice. 

V případě vašeho zájmu zaměří prostor pro novou kuchyni naši odborníci.

1. změřte výšku a šířku stěn

2. změřte výšku, šířku a umístění dveří a oken

3. změřte výšku, šířku a hloubku topných těles 

a ostatních instalací

1 2 3
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Z1-40-72
(400 x 325 x 720)

Z1-15-72
(150 x 325 x 720)

Z1-30-72
(300 x 325 x 720)

Z1-50-72
(500 x 325 x 720)

Z1-60-72
(600 x 325 x 720)

Z1-90-72
(900 x 325 x 720)

Z1-80-72
(800 x 325 x 720)

Z1-45-72
(450 x 325 x 720)

Z7-30-72
(300 x 325 x 720)

Horní skříňky otevřené výšky 720 mm

Z4B-90BD
(900 x 325 x 360)

Z4B-50BD
(500 x 325 x 360)

Z4B-60BD
(600 x 325 x 360)

Z4B-80BD
(800 x 325 x 360)

Horní skříňky otevřené výšky 360 mm

A1-15
(150 x 500 x 820)

A1-50
(500 x 500 x 820)

A6K-30
(300 x 565 x 820)

A6-30
(300 x 565 x 820)

A1-30
(300 x 500 x 820)

A1-60
(600 x 500 x 820)

A1-40
(400 x 500 x 820)

A1-80
(800 x 500 x 820)

A1-45
(450 x 500 x 820)

A1-90
(900 x 500 x 820)

A1-15-cargo
(150 x 500 x 820)

A1-45-cargo
(450 x 500 x 820)

A1-30-cargo
(300 x 500 x 820)

A1-60-cargo
(600 x 500 x 820)

A1-40-cargo
(400 x 500 x 820)

Spodní skříňky otevřené Spodní skříňky s celokovovým výsuvným systémem

A6DK-30
(300 x 565 x 820)

A1D-45 L/P
(450 x 500 x 820)

A11-80
(800 x 500 x 820)

A1D-50 L/P
(500 x 500 x 820)

A11-90
(900 x 500 x 820)

A1D-30 L/P
(300 x 500 x 820)

A1D-60 L/P
(600 x 500 x 820)

A11K-60
(600 x 500 x 820)

A1D-40 L/P
(400 x 500 x 820)

A11-60
(600 x 500 x 820)

A1D-15 L/P
(150 x 500 x 820)

Spodní skříňky s dvířky

Písmeno „Q“ v kódu skříňky znamená možnost výběru plného nebo částečného výsuvu. Výšku spodních skříněk zde udáváme včetně standardních 10 cm nožiček a bez pracovní desky. Z široké nabídky si však vyberete výšku nožiček
a tloušťku pracovní desky tak, aby se vám v kuchyni dobře pracovalo.

Myčka 574x596
(574 x 596)

Myčka 714x446
(714 x 446)

Myčka 574x446
(574 x 446)

Myčka 714x596
(714 x 596)

A4M-40
(400 x 500 x 820)

A4Q-30
(300 x 500 x 820)

A3M-60
(600 x 500 x 820)

A4Q-40
(400 x 500 x 820)

A3Q-60
(600 x 500 x 820)

A2Q-60
(600 x 500 x 820)

A3M-50
(500 x 500 x 820)

A3M-90
(900 x 500 x 820)

A2Q-80
(800 x 500 x 820)

A3Q-50
(500 x 500 x 820)

A3Q-90
(900 x 500 x 820)

A3Q-90
(900 x 500 x 820)

Zásuvkové moduly jsou vybaveny buď pojezdy Hettich Quadro s tlumeným dorazem, nebo Blum Metabox.

Spodní skříňky se zásuvkami

Dvířka na myčku, pračku a podstavnou lednici

A13-90 L/P
(1050 x 650 x 820)

A12 KOŠ L/P
(905 x 905 x 820)

A13-90 KOŠ L/P
(1050 x 650 x 820)

A12 L/P
(905 x 905 x 820)

A1M-30 L/P
(300 x 500 x 820)

A1M-60 L/P
(600 x 500 x 820)

A1Q-30 L/P
(300 x 500 x 820)

A1Q-60 L/P
(600 x 500 x 820)

A1M-45 L/P
(450 x 500 x 820)

A1Q-45 L/P
(450 x 500 x 820)

A12R-90 L/P
(905 x 905 x 820)

Zásuvkové moduly jsou vybaveny buď pojezdy Hettich Quadro s tlumeným dorazem, nebo Blum Metabox.

Spodní skříňky s dvířky a jednou zásuvkou Spodní skříňky rohové

A5D-60 L/P
(600 x 565 x 1540)

A5D-40 L/P
(400 x 565 x 1540)

A5TQ-60 L/P
(600 x 565 x 1540)

A5A-60
(600 x 565 x 1540)

A5MT-60 L/P
(600 x 565 x 1540)

A5AQ-60
(600 x 565 x 1540)

A5MTQ-60 L/P
(600 x 565 x 1540)

A5T-60 L/P
(600 x 565 x 1540)

Vysoké skříňky výšky 1540 mm
Zásuvkové moduly jsou vybaveny buď pojezdy Quadro (Hettich)
s tlumeným dorazem, nebo Metabox (Blum).

A5D-60 výsuvná
(600 x 565 x 1540)

A14-40-207 výsuvná
(400 x 565 x 2070)

A14-60-207 výsuvná
(600 x 565 x 2070)

Výšky 1540 mm Výšky 2070 mm

Vysoké skříně s celokovovým 
výsuvným systémem

A14RU-60-207 L/P
(600 x 565 x 2070)

A14RT-60-207 L/P
(600 x 565 x 2070)

A14-40-207 L/P
(400 x 565 x 2070)

A14RMT-60-207 L/P
(600 x 565 x 2070)

A14-60-207 L/P
(600 x 565 x 2070)

Vysoké skříňky výšky 2070 mm

A14-60-207BD
(600 x 565 x 2070)

A14-40-207BD
(400 x 565 x 2070)

A5D-60BD
(600 x 565 x 1540)

A5D-40BD
(400 x 565 x 1540)

Výšky 1540 mm Výšky 2070 mm

Vysoké skříňky otevřené
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Z2HS-80-72
(800 x 325 x 720)

Z2ALUHS-80-72
(800 x 325 x 720)

Horní výklopné skříňky s dvířky a hliníkovým 
rámečkem výšky 720 mm

Z2HS-90-72
(900 x 325 x 720)

Z2ALUHS-90-72
(900 x 325 x 720)

Z2-60-58 L/P
(600 x 325 x 580)

Horní skříňky 
výšky 580 mm

Z1-60-58
(600 x 325 x 580)

R-1212BD
(600 x 325 x 1212)

Nástavbové skříňky na pracovní desku

R-1212
(600 x 325 x 1212)

A1-15
(150 x 500 x 820)

A1-30
(300 x 500 x 820)

Moduly COLORAMA LIMET

Z1B-80
(800 x 325 x 360)

K60
(600 x 325 x 38)

Z1B-90
(900 x 325 x 360)

K90
(900 x 325 x 38)

Z1B-50
(500 x 325 x 360)

Z1-15-72
(150 x 325 x 720)

Z1-60-58
(600 x 325 x 580)

K120
(1200 x 325 x 38)

Z1B-60
(600 x 325 x 360)

Z1-30-72
(300 x 325 x 720)

Moduly COLORAMA MANGO

A1-15
(150 x 500 x 820)

Z1B-80
(800 x 325 x 360)

K60
(600 x 325 x 38)

A1-30
(300 x 500 x 820)

Z1B-90
(900 x 325 x 360)

K90
(900 x 325 x 38)

Z1B-50
(500 x 325 x 360)

Z1-15-72
(150 x 325 x 720)

Z1-60-58
(600 x 325 x 580)

K120
(1200 x 325 x 38)

Z1B-60
(600 x 325 x 360)

Z1-30-72
(300 x 325 x 720)

A1-15
(150 x 500 x 820)

Z1B-80
(800 x 325 x 360)

K60
(600 x 325 x 38)

A1-30
(300 x 500 x 820)

Z1B-90
(900 x 325 x 360)

K90
(900 x 325 x 38)

Z1B-50
(500 x 325 x 360)

Z1-15-72
(150 x 325 x 720)

Z1-60-58
(600 x 325 x 580)

K120
(1200 x 325 x 38)

Z1B-60
(600 x 325 x 360)

Z1-30-72
(300 x 325 x 720)

Moduly COLORAMA OCEAN
K60

(600 x 325 x 38)
K90

(900 x 325 x 38)
K120

(1200 x 325 x 38)

Délkové prvky

Z4B-50
(500 x 325 x 360)

Z4B-60
(600 x 325 x 360)

Kování Blum Aventos XS

Horní výklopné skříňky s dvířky výšky 360 mm

Z4BV-50
(500 x 325 x 360)

Z4BV-60
(600 x 325 x 360)

Z4BV-80
(800 x 325 x 360)

Z4BV-90
(900 x 325 x 360)

Kování Blum Aventos HK-S

Z3S-80-72
(800 x 325 x 720)

Z2S-60-72 L/P
(600 x 325 x 720)

Z3S-90-72
(900 x 325 x 720)

Z2S-45-72 L/P
(450 x 325 x 720)

Z2S-40-72 L/P
(400 x 325 x 720)

Rámeček v barvě kuchyně

Z4BVS-80
(800 x 325 x 360)

Z4BVS-90
(900 x 325 x 360)

Z4BVS-60
(600 x 325 x 360)

Rámeček v barvě kuchyně s kováním 
Blum Aventos HK-S

Z4BS-60
(600 x 325 x 360)

Rámeček v barvě kuchyně 
s kováním Blum Aventos XS

Z4BVALU-60
(600 x 325 x 360)

Z4BALU-60
(600 x 325 x 360)

Z4BVALU-80
(800 x 325 x 360)

Z4BVALU-90
(900 x 325 x 360)

Z4BVALU-50
(500 x 325 x 360)

Z4BALU-50
(500 x 325 x 360)

Z3ALU-80-72
(800 x 325 x 720)

Z3-ALU-90-72
(900 x 325 x 720)

Z2ALU-60-72 L/P
(600 x 325 x 720)

Z2ALU-40-72 L/P
(400 x 325 x 720)

Z2ALU-45-72 L/P
(450 x 325 x 720)

Horní skříňky prosklené s hliníkovým rámečkem výšky 720 mm

Hliníkový rámeček s kováním 
Blum Aventos XS

Horní skříňky prosklené s hliníkovým rámečkem výšky 360 mm

Hliníkový rámeček s kováním Blum Aventos HK-S

Z12-60-72 L/P
(600 x 600 x 720)

Z12-65-72 L/P
(650 x 650 x 720)

Z4BM-60
(600 x 325 x 720)

Z4AM-60
(600 x 325 x 720)

Z2-15-72 L/P
(150 x 325 x 720)

Z3-60-72
(600 x 325 x 720)

Z2-30-72 L/P 
(300 x 325 x 720)

Z2-60-72 L/P
(600 x 325 x 720)

Z2-40-72 L/P
(400 x 325 x 720)

Z3-80-72
(800 x 325 x 720)

Z2-45-72 L/P
(450 x 325 x 720)

Z3-90-72
(900 x 325 x 720)

Z2-50-72 L/P
(500 x 325 x 720)

Horní skříňky s dvířky výšky 720 mm

Kování Blum Aventos HK-SKování Blum Aventos XS

    Pouze pro modely Classiq, Picniq, Romantiqa, Hiqory

Horní výklopné skříňky prosklené výšky 360 mmHorní skříňky prosklené výšky 720 mm
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NOVÁ
PARNÍ TROUBA SMART STEAM
Pečení a čištění nejen dotykem páry
Pečení v páře je zdravé, rychlé a stále více žádané. Pokrmy si zachovají svou přirozenou vůni 
a chuť, až o polovinu více vitamínů, minerálních látek a stopových prvků než při klasických 
metodách, navíc jsou krásně šťavnaté. Značka Candy představuje novou parní pyrolytickou 
troubu Smart Steam. Nejedná se o ryze parní troubu, ale o horkovzdušnou troubu se třemi 
parními funkcemi. Není ani konstrukčně podobná běžným parním troubám – zásobník na 
vodu je nahrazen možností nalít vodu přímo na dno trouby. Kromě páry tak lze pokrmy 
připravovat i klasickými způsoby, jako je horký vzduch nebo třeba gril. O čistý interiér trouby 
se postará pyrolýza nebo nový systém parního čištění Aquactiva.  

www.hvezdyitalie.cz  |  www.candy-hoover.cz

Parní pečení pro zdravé a chutné jídlo
Parní trouba Candy Smart Steam je vybavená třemi 
programy parního pečení s možností nastavení teploty 
v rozmezí 50–230°C. Voda se nalévá přímo na dno trouby, 
které je k tomu speciálně uzpůsobené, zvolí se jeden 
z programů a zmáčkne speciální tlačítko s ikonou páry 
v pravé části ovládacího panelu. Kromě páry je možno využít 
i klasické programy, v nabídce je například funkce Kynutí 
nebo Multifunkční, která kombinuje kruhové topné těleso 
a ventilátor. 

Dvojitý systém čištění
Pyrolýza pro hloubkové čištění – vnitřní prostor trouby se zahřeje na 500°C a připečená mastnota se spálí 
na prach, který se po dokončení programu snadno vytře hadříkem. Dvířka jsou v celém průběhu pyrolýzy 
chlazena, takže nehrozí popálení.
Aquactiva pro každodenní rychlé čištění – nový systém parního čištění zjemňuje mastnotu a usazené 
připáleniny, které pak lze také setřít vlhčeným hadříkem. Stačí nalít 300 ml destilované vody na dno trouby 
a speciálním programem Aquactiva ji zahřát na 90°C po dobu 30 minut.

Velká kapacita a bezpečnostní prvky
Trouba Candy Smart Steam je v energetické třídě A, vnitřní prostor nabízí kapacitu 70 l
a teleskopické výsuvy. Dvířka mají čtyři bezpečnostní skla s tangenciálním ochlazováním. Ovládací panel 
tvoří displej, dva zamačkávací knofl íky a tlačítko pára. 
Z řady Smart Steam jsou na českém a slovenském trhu k dispozici dva modely 
– pyrolytická trouba FCPKS 826 XL/E a varianta bez pyrolýzy FCPS 815 XL. Na oba produkty platí 
5 let záruka zdarma.

DOPORUČUJE 

Emanuele

Ridi

5 let
záruka

Naplánujte si kuchyň podle svých snů.
Spotřebiče Beko ji doplní, ať už máte jakýkoliv styl.

Inzerce Beko Dolticollection 297x210.indd   1 13.09.19   12:42
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www.franke.cz

FRANKE
PRO ŽIVOT V KUCHYNI Ať každý den

chutná lépe
Nová řada intuitivních spotřebičů
Electrolux se stane vaší oporou
i průvodcem při každodenním vaření.
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Dokonalá gril párty se nemusí odehrávat jen na zahradě! Užijte 
si pohodové grilování kdekoliv a kdykoliv – třeba i v chladných 
měsících a klidně i v obýváku. Praktický Kontaktní gril 
PRESIDENT je vhodnou alternativou do bytů. Je vynikající 
pro grilování masa, ryb, mořských plodů a zeleniny, zapékání 
sendvičů, toastů, panini apod. Umožňuje opékání surovin z obou 
stran, díky čemuž je grilování rychlejší. Výška horní grilovací 
desky je nastavitelná, gril lze zcela rozevřít a grilovací plochu 
zdvojnásobit. Obě grilovací desky s nepřilnavým povlakem jsou 
odnímatelné a snadno se čistí.

Kontaktní gril
PRESIDENT

3499,-

parťák nejen na párty
Multifunkční

•  2000 W = rychlé dosažení pracovní teploty
•  Integrované topné spirály pro maximální účinnost
• Termostat s plynulým nastavením
• Minutka s automatickým vypnutím
• Nastavitelný do 5 poloh
• Masivní rukojeť nepálí

Rozevřením 
získáte dvojnásobnou 
grilovací plochu

Nastavitelný 
do 5 poloh

www.tescoma.cz

Reprezentativní příklad: 
RPSN níže uvedeného příkladu je 5,41 %.
Výše úvěru na bydlení, s požadovaným zřízením zástavního práva 
k pohledávce na výplatu vkladu ze stavebního spoření, je 100 000 Kč. 
Splatnost úvěru je 15 let, pevná roční úroková sazba je 4,79 %. Měsíční 
splátky: 1.–180. splátka je 805 Kč, 181. splátka je 784 Kč. Splátky ve 
fázi překlenovacího úvěru nevedou k okamžitému umořování jistiny. 
Celková částka splatná spotřebitelem je 145 082 Kč a celková doba 

trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru je 181 měsíců. S úvěrem jsou dále spojené následující úhrady: 
zasílání ročního výpisu z účtu stavebního spoření i účtu úvěru 25 Kč, vedení účtu stavebního spoření 
a úvěru ve fázi přiděleného úvěru 25 Kč měsíčně. Pro získání úvěru za nabízených podmínek je nezbytné 
uzavření smlouvy o  stavebním spoření. Nabídka platí pro žádosti na fi nancování kuchyně Oresi. 
Na základě této nabídky nevzniká právní nárok na získání úvěru.

Údaje o výši splátek jsou informativního charakteru a vychází 
z úrokových sazeb ke dni 5. 8. 2019. modrapyramida.cz

MÁTE CHUŤ NA NOVOU KUCHYŇ?

S Rychloúvěrem na ni máte rychle a jednoduše

Investice do nové kuchyně není snadná věc. Chcete, aby vám vydržela několik let, hodila 
se do interiéru, byla hezká a zároveň funkční. Musíte řešit řadu otázek od barvy dvířek, 
umístění spotřebičů až po technické parametry. Nenechte se ve svých přáních omezovat. 
S Rychloúvěrem od Modré pyramidy je získání fi nancí na vysněnou kuchyň hračka.

Výhody Rychloúvěru 
▲ úvěr vyřídíte snadno a rychle bez náročného papírování
▲ bez zajištění až do 800 000 Kč
▲ úvěr zpracujeme ZDARMA
▲ splátky si můžete rozložit až na 15 let
▲ daňová úspora ze zaplacených úroků z úvěru

Výše Rychloúvěru / splatnost 5 let 7 let 10 let 15 let
 50 000 Kč   956 Kč   725 Kč   552 Kč   418 Kč
100 000 Kč 1 880 Kč 1 419 Kč 1 072 Kč   805 Kč
150 000 Kč 2 815 Kč 2 113 Kč 1 594 Kč 1 194 Kč
250 000 Kč 4 710 Kč 3 514 Kč 2 637 Kč 1 970 Kč

MÁTE CHUŤ NA NOVOU KUCHYŇ?

Výhodný úrok 

a sleva na kuchyň 

pro klienty Oresi

Více informací 

v prodejně

Oresi katalog inzerat A4 landscape 00.indd   1 07.08.2019   17:00:49
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Znojmo

Brno
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Uherské Hradiště 

Zlín Žilina
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Trenčín

Prievidza

Lučenec

Košice

Trnava
Nitra

Nové Zámky

Bratislava

Přerov

Olomouc
Hranice 

na Moravě

Ostrava

České Budějovice

Březí
Čestlice

Benešov

Praha

Benešov Pomnenice 25, tel.: +420 722 906 379
Beroun Havlíčkova 133, tel.: +420 608 168 991
Brno Lidická 1023, tel.: +420 773 788 076
Brno-Bohunice OC Campus Square, Netroufalky 12-14,
 tel.: +420 606 713 730
Březí u Říčan Průmyslová 102, tel.: +420 323 666 239
Česká Lípa Barvířská 737/1, tel.: +420 608 205 103
České Budějovice NC Géčko, České Vrbné 2360, 
 tel.: +420 385 340 175, +420 385 340 181
Čestlice U Makra 123, tel.: +420 773 788 040
Děčín Centrum Pivovar Děčín, Sofijská 2/3,
 tel.: +420 773 788 217
Havlíčkův Brod Humpolecká 1502, tel.: +420 725 892 394
Hranice na Moravě Radniční 67, tel.: +420 602 295 348
Hodonín Štefánikova 60, tel.: +420 774 566 533
Cheb ul. 26. Dubna 583/14, tel.: +420 354 593 407,
 +420 773 788 221
Chomutov OC Central Chomutov, Žižkovo náměstí 5762,  
 tel.: +420 412 153 018, +420 412 153 019
Chrudim Resselovo náměstí 12, tel.: +420 775 242 094 
Jičín Obchodní zóna Jičín 3, Riegrova 1263, 
 tel.: +420 493 538 811, +420 493 538 999
Jihlava Husova 52, +420 567 213 306, +420 724 200 708
Jindřichův Hradec Otín 284, tel.: +420 773 788 229, 
 +420 773 788 230
Karlovy Vary Horova 12, tel.: +420 352 202 006
Kladno OC Central Kladno, Petra Bezruče 1490,
 tel.: +420 312 245 343

Klatovy Plzeňská 903, tel.: +420 376 323 483
Kolín Kovářská 96, tel.: +420 321 787 999
Liberec OC Nisa Liberec, České mládeže 456, 
 tel.: +420 482 317 455, +420 482 317 456
Litoměřice Dlouhá 205/20, tel.: +420 702 808 002
Mladá Boleslav tř. T. G. Masaryka 1078, tel.: +420 326 702 235
Most tř. Budovatelů 2957/108, tel.: +420 476 701 697
Náchod Plhovská 1098, tel.: +420 777 992 420
Olomouc Nákupní park Haná, Kafkova 471,
 tel.: +420 588 004 008, +420 588 004 009
Ostrava Frýdlantská 3375/7, tel.: +420 775 554 234 
Pardubice S. K. Neumanna, tel.: +420 774 362 420
Pelhřimov Krasíkovická 1973, tel.: +420 725 892 394
Písek Kollárova 1830, tel.: +420 723 605 551,
 +420 723 605 528
Plzeň Sady Pětatřicátníků 33, tel.: +420 377 456 722
Plzeň OC Olympia Plzeň, Písecká 1089/8,
 tel.: +420 773 788 269
Praha 1-Nové Město Havlíčkova 1, tel.: +420 720 952 220 
Praha 4-Pankrác BC Gemini, Na Pankráci 1724/129, 
 tel.: +420 270 005 232, +420 773 788 202
Praha 5-Smíchov Smíchov Gate, Plzeňská 3217/16,
 tel.: +420 775 850 171, +420 775 850 172
Praha 7-Letná M. Horákové 549/53, tel.: +420 233 375 585
Praha 9-Letňany OC Letňany, Veselská 663,    
 tel.: +420 773 788 274
Praha 10-Vršovice NC Eden, U Slávie 1527/3, tel.: +420 271 726 677,
 +420 773 788 210

Přerov Lipnická 535, tel.: +420 773 788 278
Příbram Čs. armády 29, tel.: +420 318 543 095
Rychnov n. Kněžnou Jiráskova 1123, tel.: +420 734 570 065
Smiřice Holohlavy 307, tel.: +420 734 362 873
Strakonice Velké náměstí 8, tel.: +420 723 605 551
Svitavy Milady Horákové 357/4, tel.: +420 461 357 038
Šumperk Retail park (u Kauflandu), Vítězná 2886/6, 
 tel.: +420 773 788 251
Tábor Pasáž Atlantis, Třída 9. května 640,
 tel.: +420 381 253 438
Teplice Masarykova tř. 1595/54,    
 tel.: +420 773 788 254
Trutnov Polská 162, tel.: +420 773 903 308
Třebíč OD Máj, Komenského náměstí 135/3,
 tel.: +420 568 421 568
Uherské Hradiště Tř. Maršála Malinovského 1524,
 tel.: +420 773 788 259
Ústí nad Labem Horova 23/2, tel.: +420 475 207 011
Vyškov Brněnská 509/11a, tel: +420 773 788 257
Zlín K Pasekám 2517, tel.: +420 773 788 268
Znojmo OC Triangl, Pražská 1653/30, 
 tel.: +420 773 788 265
Žďár nad Sázavou NC Žďár, Brněnská ul., tel.: +420 561 206 018

Prodejny Oresi ČR

Prodejny Oresi SR
Bratislava Green Cube, Hodžovo námestie 2A,
 tel.: +421 257 206 101, +421 911 174 682
Bratislava DIGITAL PARK I, Einsteinova ul. 3692/21,
 tel.: +421 262 240 157, +421 902 206 654
Košice Mlynská 22, tel.: +421 557 287 927, 
 +421 911 677 780
Lučenec Nám. artézskych prameňov 1,
 tel.: +421 917 560 321
Martin OC Campo di Martin, Jilemnického 10809/63A,  
 tel.: +421 434 135 457, +421 434 135 460
Nitra Párovská 2, tel.: +421 911 716 866
Nové Zámky CITY BOX, G. Betlena 2E, tel.: +421 911 340 953
Prievidza Andreja Hlinku 2993/13A, tel.: +421 914 327 618

Trenčín OC Laugaricio, Belá 7271, tel.: +421 326 585 585,
 +421 326 585 598, +421 326 585 599
Trnava Jeruzalemská 314/23, tel.: +421 335 936 233 
 +421 335 936 286, +421 914 340 942
Žilina MIRAGE SC, Námestie A. Hlinku 7/B,   
 tel.: +421 415 682 345, +421 914 340 943

  www.kuchyneprezivot.sk

  www.facebook.com/oresikuchyneprezivot

  www.instagram.com/kuchyne_pre_zivot

Sídlo společnosti
Česká republika a centrální sklad
Průmyslová 102
251 01 Říčany u Prahy
e-mail: info@oresi.cz 
tel.: +420 323 608 000–4, +420 323 666 228
web: www.oresi.cz

Slovenská republika a centrální sklad
Zlatovská 2195/36
911 05 Trenčín 
e-mail: info@oresi.sk 
tel.: +421 326 499 022–3
web: www.oresi.sk

  www.facebook.com/oresi.kuchyne

  www.instagram.com/oresikuchyne



www.oresi.cz

V tomto katalogu jsou vyobrazeny modely kuchyní DOLTI s volitelnými doplňky, které nemusí být součástí základní sestavy kuchyně. 
Informace týkající se technických údajů, konstrukce, materiálů, povrchové úpravy včetně odstínu, záruky a celkového vzhledu 
se vztahují na období zadání katalogu do tisku. Společnost Oresi si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění. Veškeré 

podrobné informace včetně aktuálních cen a dodacích podmínek vám na přání sdělí váš prodejce kuchyní Oresi. 

2019 © vydala společnost Oresi
Vizualizace: Studio Horák


