02

Známka kvality & Kuchyně pro radost

04

Andrea Capovilla

06

Tváře kuchyní Dolti Collection

08

Linea Retta

10

Linea Retta – Tree Talk

12

Linea Retta – Wood Point / Glam Face / Piqtory

14

Linea Retta – Steel Art / Wood Hit

16

Linea Retta – Silk Touch

20

Linea Retta – Magiq / Tree Talk

22

Linea Retta – Wood Hit

24

Linea Retta – Silk Touch

26

Linea Retta – Wood Hit

28

Big Picture / Glam Face

30

Tree Talk / Magiq

32

Forever Young / Wood Point / Gray Cat

36

Chocolate Day / Wood Point

38

Tree Talk / Magiq / Steel Art

40

Big Picture / Piqtory

42

Forever Young / Tree Talk

44

Velvet Star

48

Chocolate Day

50

Wood Point / Glam Face

52

Magiq

54

Steel Art

58

Fantasy / Magiq

60

Steel Art / Velvet Star

62

Big Picture

66

Forever Young / Magiq

68

Tree Talk / Chocolate Day

70

Free Idea / Velvet Star / Colorama

72

Technologie s citem

74

Marek Ztracený

76

Kuchyně, ve kterých rádi žijete

88

Adresy kuchyňských studií Oresi

D OLT I C OL L EC T ION
KuCHyně S PrEStiŽní znáMKOu K valit y
Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví v rámci přehlídky
Stavba roku udělila Známku kvality 2019 kuchyním Dolti Collection
od Oresi.
Porota zastupující široké spektrum nejvýznamnějších odborníků
z oblasti stavebnictví a architektury od Českého vysokého učení
technického přes ministerstva vlády ČR až po odborné inženýrské svazy a společnosti vyhodnotila komplexní přínos modelové
řady Dolti Collection pro stavebníky, architekty i koncové uživatele a udělila těmto kuchyním Známku kvality 2019.
Toto ocenění získaly kuchyně Dolti Collection jako jediné na trhu.
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KuCHyně PrO raDOSt
Nová kuchyně je vždy velkým potěšením, ale kuchyně z nové
řady Dolti Collection by Andrea Capovilla jsou radostí opravdu mimořádnou.
Jsme největším prodejcem na trhu a víme, co od nás lidé očekávají. Nové nápady, zvyšování užitné hodnoty, rozvíjení designu a to vždy v duchu naší ﬁlozoﬁe přinášet prověřenou kvalitu
v atraktivním designu za nejnižší možnou cenu.
Proto jsme se spojili s italským designérem Andreou Capovillou
a společně přinášíme kuchyně v nejmódnějším a nejatraktivnějším současném provedení.
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 s reliéfní
strukturou a vyspělé německé kování Hettich.
Zažívejte radost v okouzlujícím prostředí.
Vaše Oresi
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D OLT I C OL L EC T ION
By anDrEa CaPOvill a – nEKOnEčnÉ DialOgy
Zadání vytvořit kolekci kuchyní, která díky cenové politice Oresi
přinese aktuální designové trendy širšímu okruhu uživatelů,
pro mne bylo neodolatelnou výzvou. Skvělý design dostupný
díky velkokapacitní výrobě, to je sen každého designéra!
K současnému interiéru neodmyslitelně patří tvořivé kombinování
dekorů a povrchů. Inspiroval jsem se vizuálními dialogy, které
se kolem nás dějí od nepaměti a nikdy nás neomrzí. Jsou to
rozhovory barev a odstínů v přírodě. Příroda přece umí udělat
krásné věci v estetické souhře, kde nic nechybí a nic nepřebývá. A obvykle je to taková krása, které rozumíme snadno a bez
vysvětlivek, intuitivně jako malé děti.
V Oresi jsem se setkal s opravdovými nadšenci pro vývoj kuchyní,
což ještě posílilo můj pocit autorské odpovědnosti. Celá kolekce
je koncipována tak, aby si jednotlivé dekory mezi sebou doslova
povídaly. Nešlo mi jen o to, že obecně některé kombinace barev
prostě dobře působí. Kladl jsem důraz i na konkrétní odstíny dekorů tak, aby ve společných dialozích vytvářely ideální souznění.
Prostě není šedá jako šedá.
Užijte si nekonečné dialogy této kolekce a nezapomeňte na
zlaté pravidlo designu a architektury: Kdo se nebojí kombinovat,
vyžene ze svého života stereotyp!

Váš Andrea Capovilla

And rea Capovilla
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Martin Hanz al

M AR E K ZTRA C E N Ý

hokejista

zpěvák a skladatel

Tyto kuchyně to mají opravdu skvěle rozehrané.

Do naší kuchyně Dolti Collection jsem se okamžitě zamiloval. Jsem nadšený z dekorů a stylu celé
kuchyně. A také z praktičnosti a funkčnosti.
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M a r ta D ř ím a l O nd r á č ko vá

Mich a el a S a l a čo vá

herečka a moderátorka

Miss České republiky 2000

Kuchyně Dolti Collection jsou skutečná

Kdyby existovala soutěž krásy i pro kuchyně,

designová bomba!

Dolti Collection by se staly Miss Universe.
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Linea Retta
Modelová řada kuchyní s integrovaným proﬁlem pro
otvírání od Oresi.
Stylová krása pro vaši domácnost
Charakteristický prvek dosud spíše prémiového a na výrobu
náročného designového nábytku je v pojetí Oresi estetický,
kvalitní, ale dostupný i v běžné kuchyni. Jako vždy v Oresi,
i v případě modelové řady Linea Retta je otázkou, co se vám
líbí, a ne jestli na to máte.
Módní trend, WOW efekt i praktické řešení
Linea Retta je italský pojem pro nepřerušovanou hladkou
linku. Proto tak náš italský designér Andrea Capovilla
pojmenoval čistý hladký vzhled nové modelové řady kuchyní
Oresi. Lidé, jejichž oku lahodí styl bydlení, kterému se někdy
říká minimalistický a jindy moderní, teď mají možnost pořídit si
kuchyň v tomto pojetí za opravdu mimořádně dostupnou cenu.
Síla minimalismu je často popisována pojmem WOW efekt.
Jednoduché, zdánlivě prosté rysy interiéru v tomto stylu
vytvářejí jedinečnou atmosféru, která člověka nutí jen užasle
vydechnou: Páni, to je krása. Případně to české citoslovce
nahradit jeho kosmopolitním překladem: WOW!
Hladké stěny nábytku s integrovanými úchytkami jsou nejen
krásné, ale i praktické z hlediska údržby. Je to prostě krása,
která se snadno udržuje.
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ak át
g l a mo u r
V těchto podmanivých vertikálních
liniích vtéká do vašeho bydlení příjemný
poklid. Odněkud
shora. Třeba z těch
skalnatých výšin, na
kterých všude, kde to
jde, rostou odolné

Tree
Talk

a voňavé akáty.
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DuB truE naturE
HvězDnÝ třPy t
K arnEOl
l ávOv Ý M at
Kresba dubového dřeva symbolizuje
jistotu, pevnost, čistotu, jas, pozitivní
energii. Dubový dekor je dneska velkým trendem v nábytkovém designu.
A z výše uvedených důvodů je to jen

Wood PoiNT
glaM FaCe
PiqTorY

a jen dobře.
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art DEKOr
rEliÉF
DuB Pa Da n a
OPa lOva n Ý
Co znamená aktuální
móda tmavého kuchyňského nábytku?
No přece, že máme
dost světla kolem
sebe i v sobě. Zvlášť
tím vnitřním světlem
dokážeme rozsvítit
naše bydlení jako

STeel arT
Wood HiT

velkolepou scénu.
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ŠEDÝ
HEDváBnÝ
Mat
Dokonale hladká,
soustředěná jen na
vás a kolem vás. Prostor, který s vámi umí
komunikovat beze
slov. A vy rozumíte.
Zdá se, že 21. století
je stvořeno přesně
pro vás. Příznivci moderních technologií
by řekli:

Silk
ToUCH

Tohle je můj cloud.
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nEKOnEčnÉ
DialOgy
Mnoho různých
druhů tvoří působivé
společenství.

To příroda nás naučila
vnímat souvislosti.

v ySOK Ý lESK
arCtiC
DuB anCOna
Zrcadlově lesklý
a zářivě bílý povrch
se setkává s tlumenou
šedí dekoru starého
dubu. Výsledkem je
kombinace s velkou
grácií. A jistě jste
si už někdy všimli,
že skutečná grácie
působí vždy velmi

Magiq
Tree Talk

samozřejmě.
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DuB PaDana
BělOStnÝ
DuB Pa Da n a
OPa lOva n Ý
Černá a bílá je kombinace dvou protipólů,
kterou do světové
módy vnesla slavná
návrhářka Coco Chanel. Je to kombinace,
které mimořádně
rozumíme, asi proto,
že i v našem životě se
střídají a doplňují noc
a den, světlo a tma,

Wood
HiT

ano i ne.
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ŠEDÝ
HEDváBnÝ
Mat
HEDvá Bn Ý
M at
CaPPuCCinO
Skryté proﬁly pro
otvírání podpoří čistý
minimalistický výraz
vašeho nábytku.
Ale zároveň vnášejí
do interiéru pocit
až hravé snadnosti
a lehkosti. Tahle
kuchyň snad splní

Silk
ToUCH

každé přání.
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Č í n ský
c í s a ř ský
s t r om
světlý
a tmav ý
Exkluzivní dekor
stromu pavlovnie
vyhoví vaší potřebě
mimořádnosti. A pokud vám tento dekor
mluví z duše, jiný
název tohoto stromu,
čínský císařský strom,
naznačuje, že asi mů-

Wood
Hit

žete chtít ještě víc.
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BOrOviCE
PrOvEnCE
HvězDnÝ
třPy t aCH át
Ty dřevěné rámy jsou
něco jako mužský
princip a ten lesk má
zase charakter dámy.

Umí i vaše dvojice,
umíte i ve vašem páru

Big PiCTUre
glaM FaCe

žít v takové harmonii?
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DuB antiK
v ySOK Ý lESK
arCtiC
Fascinující kresba
stařeného dubu vnáší
do interiéru vazbu na
víceméně jakoukoli
historickou epochu.
Ale ve spojení se
zrcadlovým bílým
leskem působí tento
dekor až futuristicky.
Jako vzkaz o nových

Tree Talk
Magiq

tvářích vesmíru.
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v ySOKÝ lESK lEMOn
art DEKOr BEtOn
ŠEDÝ lESK
Ta správná žlutá a ta správná šedá.
Tisíce variant, ale jen jedna

ForeVer YoUNg
Wood PoiNT
graY CaT

ideální kombinace.
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nEKOnEčnÉ
DialOgy
Setkání barev
v dokonalé harmonii.

Nikdy nás nepřestane
fascinovat.

BílÝ
HEDváBnÝ
Mat
BOrOviCE
aKCEnt
Jemné kultivované linie frézou zdobených
dveří a s nimi divoké
dřevo. Co napovídá
jejich dialog?

Že v této kuchyni
dopadne každé

CHoColaTe daY
Wood PoiNT

setkání dobře.
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DuB COrtOna
v ySOK Ý lESK
CaPPuCCinO
art DEKOr StruK tur
Šedé, hnědé polotóny. Křehké přechody v kresbě dřeva. A ještě k tomu
proměnlivé odlesky v perleťové stěně.
Co vám jejich hra radí?

Vsaďte na nuance, vnímejte je,

Tree Talk
Magiq
STeel arT

žijte v nich.
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DuB
COuntry
l áva
Skládaná rámová čela
s hřejivou kresbou
dřeva jsou jakési
domácké retro.

Hladký lávový dekor
v pozadí k nim tvoří
exotický akord. A vy
si to užíváte, protože
nemáte rádi strnulost

Big PiCTUre
PiqTorY

a jednostrannost.
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v ySOK Ý lESK
MagnÓliE
DuB CraFt
ŠEDÝ
Na světě není nic silnějšího než jemnost,
napsal jeden čínský
spisovatel. Protože
jemnost umí stvořit
jen opravdová síla.

ForeVer YoUNg
Tree Talk

Dodává náš designér.
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čErnÝ
SuPErM at
ŠEDÝ
SuPErMat
Supermaty jsou velký
trend současného
designu. Ne každý najde odvahu je použít.
Ale výsledkem je dílo

VelVeT
STar

s kosmickým efektem.
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nEKOnEčnÉ
DialOgy
Soulad odstínů vznikl
snad náhodou,
ale působí jako záměr.

Prostě věčná inspirace.

BílÝ
HEDváBnÝ
Mat
Hedvábný bílý
povrch, jehož odstín
se díky plastickému
tvarování stále
proměňuje, tvoří
velmi povznášející
prostředí. Tohle
bude vaše hájemství

CHoColaTe
daY

v oblacích.

48
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JEDlE
KOntraSt
HvězDnÝ
třPyt
v ODStínECH
K arnEOl,
JaSPiS,
Jantar,
aCHát
Neobyčejně proměnlivý a doslova třpytivý
dekor reaguje na
světlo každou chvíli
jinak a roztančí celý
prostor kuchyně.
Kombinace s neměnnou kresbou dřeva
přináší do takové
dynamiky pevný bod.

Wood PoiNT
glaM FaCe

Pro ctitele rovnováhy.
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v y soký
l esk
arctic
Magická, zrcadlově lesklá
plocha poutá
váš pohled.
Možná vám
chce napovědět, že schopnost reflexe
a umění rezonovat zvětší nejen
každý interiér,

Magiq

ale i celý svět.
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art DEKOr
COrtEn
art DEKOr
StruK tur
Dokonalý soulad
hladkých ploch
přinese i do menšího
interiéru cosi jako
imperiální pocit.
A připomene vám,
že jedno impérium
mělo pro své obyvatele věčně živou
radu – Carpe Diem,

STeel
arT

užij dne.
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nEKOnEčnÉ
DialOgy
Souhra tvarů, motivů,
linií předvádí nepřekonatelný půvab.

Vždycky nás okouzlí.

JilM
EXPrESSivE
v ySOK Ý lESK
CaPPuCCinO
Dekor dřeva vedle
hladké plochy, jak zní
takový akord?

Z italského hudebního
názvosloví by se hodi-

FaNTaSY
Magiq

lo posato – klidně.

58

59

art DEKOr
COrtEn
čErnÝ
SuPErM at
Časem prokreslený
kovový povrch plný
příběhů a proti
němu tichá hladká
plocha, co vám to
jen připomíná?

Rozmanitý svět

STeel arT
VelVeT STar

rámuje čisté nebe.

60

61

DuB CanyOn
Myslíte si, že klasická
kuchyně, klasické
pojetí a klasický dekor
už nemají co říci?

Ale mají. V tomto
moderním pojetí
materiálu říkají něco
velmi pravdivého.
Například, že můj

Big
PiCTUre

dům je můj hrad.
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nEKOnEčnÉ
DialOgy
Svět je krásný a stále
jako nový.

Budeme nad tím
donekonečna žasnout.

v ySOKÝ
lESK POrtO
v ySOK Ý lESK
MagnÓliE
v ySOK Ý lESK
CaPPuCCinO
Rádi se obklopujeme
lesklými věcmi. Ale
skutečný lesk má
i svou hloubku.

Všimněte si, jak zarytě moderní interiér
nečekaně obohatí
historizující akcent
v podobě artdecové-

ForeVer YoUNg
Magiq

ho madla.
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DuB
anCOna
HněDÝ
HED vá Bn Ý
M at
Jeden vzor umí stát
v pozadí, druhý se
dere do popředí,
čím vás to obohatí?

Možná myšlenkou,
že v dialogu je
v určitou chvíli

Tree Talk
CHoColaTe daY

obojí správně.
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DuB Mara
ŠEDÝ SuPErM at
OCEan
Odvaha najít tu správnou kombinaci
přírodního dekoru, hladkého pozadí
i barevných akcentů se vám mnohokrát vyplatí. Nejvíc v tom, že určitý
životní čas a jisté místo ponesou

Free idea
VelVeT STar
ColoraMa

navždy váš podpis.
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tECHnOlOgiE S CitEM
Kuchyně Dolti Collection nevynikají pouze ultramoderním designem, ale jsou také výsledkem nejmodernějších
technologií a výrobních postupů, které zvyšují uživatelský komfort, usnadňují údržbu, zlepšují hygienické
a ergonomické standardy a přinášejí nové estetické prožitky obyvatelům konkrétního interiéru.

Speciální povrchy Roche a Surf
společnosti Polyrey s unikátním
dotekovým zážitkem.

Antibakteriální povrchy
s přídavkem stříbra u všech
vysokotlakých laminátů.

Provedení vybraných povrchů
s dekorem dřeva technologií
Perfect Structure se zdůrazněným
přírodním výrazem.

3D reliéfy u dekorů s kresbou dřeva.
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Lesky s hloubkovým efektem.

Embosovaná struktura zdůrazňující
rozdíly mezi matnými a lesklými
liniemi u vybraných dřevodekorů.

Povrchy supermat se speciální
úpravou omezující otisky prstů
Anti-ﬁngerprint.

Personalizace madel formou
výměnných barevných prvků
sladěných se zbytkem interiéru
(modelové linie Fantasy a Free Idea).

Velký výběr uměleckých madel
v duchu různých vizuálních stylů
(art deco, kubismus, moderna,
minimalismus, Provence, heavy metal).

73

1

2

74

3

4

5

MarEK ztraCEnÝ Má KuCHyŇ
z ř a Dy DOlti COllECtiOn
Když si hudebník Marek Ztracený vybíral kuchyň do bytu v horském prostředí, kde
s rodinou žije, intuitivně se rozhodl pro značku Oresi. Brzy se přesvědčil, že udělal
dobře.
S ohledem na okolní přírodu si s partnerkou přáli kuchyň ve dřevodekoru. Na
návrhu spolupracovali s šéfarchitektem Oresi, Ing. arch Petrem Kalužou, který jim
nabídl povrch s výraznou kresbou dřeva. Ta se jim okamžitě zalíbila, a když ještě
sestavu doplnili skříňkami s černým povrchem v moderním matovém provedení,
bylo rozhodnuto.
„Ocenil jsem, že Marek i jeho partnerka přesně vědí, co chtějí, ale zároveň si nechají
poradit. Taková spolupráce bývá předpokladem dobrého výsledku,“ říká architekt.
A spokojený je i Marek, protože kombinace výrazného dekoru dřeva s černými
matnými plochami působí moderně i nadčasově. Navíc je kuchyň vybavena
funkčními spotřebiči Beko se spoustou moderních vychytávek.
Marek přiznává, že v poslední době v nové kuchyni tráví dost času. „Partnerka si
vysnila parní troubu a různé další praktické věci, protože ve vaření je samozřejmě
lepší. Já jsem si zase splnil své dlouholeté přání a konečně mám vlastní vinotéku,
abychom měli dostatek kvalitního vína na dlouhé večery,“ říká se smíchem Marek.
Ve svém šumavském ráji si ale plní další sen. Staví zde pro rodinu dům, a do něj si
po dobrých zkušenostech také vybere kuchyň u Oresi.
1
Marek si v poslední době pobyt v kuchyni užívá.
2
Roh řeší skříňka s ledvinovým výsuvem.
3
Zajímavým prvkem v kuchyni je integrovaný jídelní stůl z vysokotlaké laminátové
desky, který tvarově rozbíjí rovnou linii kuchyně.
4
S kuchyní sestavené z modelů Wood Point v dekoru Jedle Kontrast s výraznou
kresbou dřeva a Velvet Star se supermatným povrchem harmonicky ladí také černá
baterie a dřez značky Franke.
5
Kuchyň je dispozičně řešena do tvaru písmene „L“. Nové úložné prostory vznikly
ve vysokém nábytkovém modulu a v horních skříňkách, které jsou vytažené až ke
stropu.
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Zuzana Schubertová, designérka
S kuchyněmi Oresi mám všeobecně jen ty nejlepší zkušenosti, ale především
mě příjemně překvapila řada DOLTI COLLECTION, kterou nám společnost
ORESI, partner pořadu, poskytuje do seriálu Postav si sen. Nejen, že si poradí
i v atypickém prostoru, ale má spoustu krásných povrchů i odstínů barev.
www.epesrades.cz
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KuCHyně, vE KtErÝCH ráDi ŽiJEtE

Kuchyně z řady Dolti Collection by Andrea Capovilla si oblíbili nejen naši zákazníci,
ale také designéři televizních pořadů o bydlení, vzpomeňme například pořady Jak
se staví sen, Bydlet jako, Mise nový domov, Rady ptáka Loskutáka, Postav si sen
a další. Na této dvoustraně najdete inspiraci, podle které si pořídíte svou kuchyň
snů v klasickém, venkovském i moderním stylu, v jedno a dvouřadém řešení
nebo můžete popustit uzdu své fantazii a s kuchyní přejít do prostoru, vybavit ji
ostrůvkem či kombinovat dekory a povrchy.
1
Černá kuchyň? Proč ne, i když není pro každého a hodí se spíš do větších a světlých
místností. Designéři Andrea Hylmarová a Marek Povolný z pořadu Jak se staví sen
modelem Velvet Star v černém supermatu s úpravou proti otiskům prstů vybavili
kuchyň v interiéru v moderním stylu.
2
V této kuchyni designéři popustili uzdu fantazii a ukázali, jak dobře se kombinuje
nábytek se dvěma různými dekory. Oblíbená bílá barva na kazetových dvířkách
modelu Chocolate Day je doplněna o dekor divokého dřeva z linie Wood Point
v dekoru Borovice akcent. Sestava harmonicky souzní s venkovským vybavením
celého domu.
3
Propojení kuchyně s obývacím pokojem obvykle přinese více místa. Podívejte
se, jak designéři Kamila Douděrová a František Kobližka navrhli kuchyň podle
aktuálních módních trendů z modelů VIQTORY a Grey Cat. Prostor se zvětšil,
prosvětlil a umožňuje přímou komunikaci s rodinou v obýváku.
4
Designéři Zuzana Schubertová a Viktor Čikoš v proměně pořadu Postav si sen
museli středovou místnost, kde vytvořili kuchyň, co nejvíce otevřít do obývacího
pokoje. Vznikl tak velký společenský prostor s moderní ostrovní kuchyní v barvě
lávy v kombinaci s dekory dřeva Dub Strong Way, Dub True Nature. Na ostrově je
použit dekor Keramika antracitová. I tato realizace napoví, že se dají prvky z řad
Dolti Collection a Dolti skvěle kombinovat.
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Šťavnatě
upečené maso

Povedené
kynutí těsta

Pohodlné
zavařování

Účinná
sterilizace

Spotřebiče Whirlpool
s inteligentní technologií 6. SMYSL
Vybavte svoji kuchyni vestavnými spotřebiči
Whirlpool v designu Absolute, které nabízí
dokonalý designový soulad, praktické technologie
a vysokou kvalitu provedení.

Nová generace
vestavných
myček MORA

Nová generace myček MORA je
výjimečná pro svou nízkou spotřebu
energie. Tři koše umožňují mýt až
16 jídelních souprav najednou.
Nový výkonný invertorový motor
s regulací otáček zajišťuje vysoký výkon
s tichým provozem. Koše jsou vybaveny
zvýrazněnými pohyblivými prvky
a přizpůsobitelným rozložením koše
pro snadné nakládání i těch největších
hrnců a talířů.

www.mora.cz

SušeníPlus
otevření
dveří

FRANKE
PRO ŽIVOT V KUCHYNI
Dřezy, baterie, odsavače par, odpadkové koše a vestavné spotřebiče

Dřez MRG 611 Matná černá
Baterie FC 0047.501 LEDA NEO
Odsavač par FNO 905 BK
Indukční varná deska FMA 804 I F BK

www.franke.cz

Pracovní desky Feelwood
s rovnou hranou

Všechny naše zobrazované dekory jsou reprodukce.

Egger kolekce dekorativních materiálů
www.egger.com/pracovni-desky

www.electrolux.cz

Domov podle
vašich představ
Vyberte si spotřebiče
Electrolux ohleduplné
k přírodě
Kuchyně, jak je známe, se mění.
Nové technologie, nové modely
a společenské změny posouvají náš
pohled na jídlo a vaření. Objevte
kouzlo asistovaného vaření.

Multifunkční parní trouby
představují snadné, pohodlné
a moderní vaření. Pára uchovává
vitamíny, živiny a chuť všech
potravin. Funkce Steamify®
vám umožní vařit, péct, grilovat
a připravovat jídlo v páře
nebo vakuu metodou SousVide jako v restauraci. Stačí
jen nastavit teplotu a funkce
Steamify® sama zvolí ten
správný stupeň páry za vás.

Indukční desky jsou nejlepší
volbou pro ekonomické, zdravé
a bezpečné vaření. Řada SENSE
vybavena inovativními senzory
se stane vaším nepostradatelným
asistentem. SenseBoil® nikdy
nepřeteče voda, u desky SenseFry®
se při smažení nepřehřeje
olej a s deskou SensePro® si
můžete troufnout bez obav na
recepty metodou Sous-Vide.

Odsavače par s technologií
Hob2Hood® se postarají o čisté
prostředí ve vaší kuchyni.
Jsou bezdrátově propojeny
s varnou deskou a během vaření
automaticky upravují intenzitu
odsávání podle teploty nebo
aktuálního využití varných ploch.
Vy se tak můžete soustředit
pouze na přípravu jídla a zbytek
nechat na odsavači par.

5 let
záruka
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S Rychloúvěrem od Modré
nebude nová kuchyň drama
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 a umístění spotřebičů až po technické parametry.
Nenechte se ve svých přáních omezovat. S Rychloúvěrem od Modré pyramidy je získání financí na vysněnou
kuchyň hračka.

Výhody Rychloúvěru:
•
•
•
•
•
•

úroková sazba od 3,99 % ročně
získáte až 800 000 Kč bez zajištění
úvěr pro vás připravíme zdarma a bez papírování
splátky si můžete rozložit až na 20 let
zaplacené úroky si odečtete z daní jako u hypotéky
informace o všem důležitém prostřednictvím mobilní aplikace MP Home

Výše
Rychloúvěru /
splatnost

3 roky

5 let

7 let

80 000 Kč

2 272 Kč

1 458 Kč

150 000 Kč

4 340 Kč

200 000 Kč

10 let

15 let

1 098 Kč

826 Kč

613 Kč

2 708 Kč

2 035 Kč

1 524 Kč

1 126 Kč

5 830 Kč

3 630 Kč

2 703 Kč

2 023 Kč

1 492 Kč

350 000 Kč

10 301 Kč

6 407 Kč

4 753 Kč

3 522 Kč

2 592 Kč

500 000 Kč

14 772 Kč

9 182 Kč

6 810 Kč

5 042 Kč

3 690 Kč

Určete si výši a splatnost Rychloúvěru
dle svých potřeb a finančních možností
Díky partnerství Modré pyramidy a Oresi můžete mít kuchyň na splátky!
A pozor, nemusíte skládat žádné finanční prostředky předem! A navíc dostanete
od Oresi slevu až 47 % z maloobchodních cen kuchyňského nábytku!
Možnost uzavření úvěru máte přímo na vybraných prodejnách Oresi.

Reprezentativní příklad: RPSN níže uvedeného příkladu je 4,50 %.
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 s fixací 5 let je 3,99 %. Měsíční splátky: 1.–179. splátka je 760 Kč, 180. splátka je 696 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího úvěru nevedou k okamžitému umořování jistiny. Celková
částka splatná spotřebitelem je 137 084 Kč a celková doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru je 181 měsíců. S úvěrem jsou dále spojené následující úhrady: vedení účtu stavebního
spoření a úvěru ve fázi přiděleného úvěru, celkem 25 Kč měsíčně. Pro získání úvěru za nabízených podmínek je nezbytné uzavření smlouvy o stavebním spoření.
Údaje o výši splátek jsou informativního charakteru a vychází z úrokových sazeb ke dni 1. 5. 2021.
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Č E S K Á R E P U B LI K A
Benešov

Pomnenice 25, tel.: +420 317 723 558

Ostrava

Frýdlantská 3375/7, tel.: +420 775 554 234

Beroun

Havlíčkova 133, tel.: +420 608 168 991

Pardubice

OC Family Centrum, Poděbradská 335,

Brno

Lidická 1023, tel.: +420 773 788 076

Brno-Bohunice

OC Campus Square, Netroufalky 12-14,

Pelhřimov

Krasíkovická 1973, tel.: +420 725 892 394

tel.: +420 606 713 730

Písek

Kollárova 1830, tel.: +420 723 605 551,

Březí u Říčan

Průmyslová 102, tel.: +420 323 666 239

Plzeň

Sady Pětatřicátníků 33, tel.: +420 377 456 722

Česká Lípa

Barvířská 737/1, tel.: +420 608 205 103

Plzeň

OC Olympia Plzeň, Písecká 1089/8,

České Budějovice

NC Géčko, České Vrbné 2360,

tel.: +420 774 362 420

tel.: +420 773 788 269

tel.: +420 385 340 175, +420 385 340 181

Praha 1-Nové Město Havlíčkova 3, tel.: +420 720 952 220

Čestlice

U Makra 123, tel.: +420 773 788 040

Praha 4-Pankrác

Děčín

Oblouková 1395/4, tel.: +420 773 788 217

Frýdek-Místek

Janáčkova 2501, tel.: +420 775 554 232

Havlíčkův Brod

Humpolecká 1502, tel.: +420 725 892 394

Hradec Králové

Rašínova tř. 1669, tel.: +420 770 143 467

Praha 7-Letná

M. Horákové 549/53, tel.: +420 233 375 585

Hranice na Moravě

Radniční 67, tel.: +420 602 295 348

Praha 9-Letňany

OC Letňany, Veselská 663, 			

Hodonín

Štefánikova 60, tel.: +420 774 566 533

Cheb

ul. 26. Dubna 583/14, tel.: +420 773 788 221

Praha 9-Vysočany

Poděbradská 1020/30, tel.: +420 222 733 373

Chomutov

OC Central Chomutov, Žižkovo náměstí 5762,

Praha 10-Vršovice

NC Eden, U Slávie 1527/3, tel.: +420 271 726 677,

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

tel.: +420 773 788 274

+420 773 788 210

tel.: +420 412 153 018, +420 412 153 019
Chrudim

Resselovo náměstí 12, tel.: +420 775 242 094

Přerov

Palackého 27, tel.: +420 725 794 628

Jičín

Obchodní zóna Jičín 3, Riegrova 1263,

Příbram

Čs. armády 29, tel.: +420 318 543 095

tel.: +420 773 788 228, +420 493 538 999

Rychnov n. Kněžnou Jiráskova 1123, tel.: +420 734 570 065

Jihlava

Husova 52, +420 567 213 306, +420 724 200 708

Smiřice

Holohlavy 307, tel.: +420 734 362 873

Jindřichův Hradec

Otín 284, tel.: +420 773 788 229,

Strakonice

Velké náměstí 8, tel.: +420 723 605 551

+420 773 788 230

Svitavy

Milady Horákové 357/4, tel.: +420 461 357 038

Karlovy Vary

Horova 12, tel.: +420 773 788 231

Šumperk

Šumavská 2535/43, tel.: +420 773 788 251

Kladno

OC Central Kladno, Petra Bezruče 1490,

Tábor

Pasáž Atlantis, Třída 9. května 640,
tel.: +420 773 788 253

tel.: +420 312 245 343
Klatovy

Plzeňská 903, tel.: +420 773 788 235

Kolín

Kovářská 96, tel.: +420 321 787 999

Liberec

OC Nisa Liberec, České mládeže 456,

Teplice

tel.: +420 773 788 254
Třebíč

Galerie Na Soutoku, Želetická 2277,

OD Máj, Komenského náměstí 135/3,
tel.: +420 773 788 256

tel.: +420 482 317 455, +420 482 317 456
Litoměřice

Masarykova tř. 1595/54, 			

Uherské Hradiště

Retail Park Staré Město, Východní 2260,
tel.: +420 773 788 259

tel.: +420 778 463 793
Mladá Boleslav

tř. T. G. Masaryka 1078, tel.: +420 326 702 235

Ústí nad Labem

Horova 23/2, tel.: +420 475 207 011

Most

tř. Budovatelů 2957/108, tel.: +420 476 701 697

Vlašim

Havlíčkova 1964, tel: +420 725 715 867

Náchod

Plhovská 1098, tel.: +420 777 992 420

Vyškov

Brněnská 509/11a, tel: +420 773 788 257

Nymburk

areál koupelny Ptáček, Pražská 2261,

Zlín

K Pasekám 2517, tel.: +420 773 788 268

tel.: +420 722 817 777

Znojmo

OC Triangl, Pražská 1653/30,

Olomouc

tel.: +420 588 004 008, +420 588 004 009
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tel.: +420 773 788 265

Nákupní park Haná, Kafkova 471,
Žďár nad Sázavou

NC Žďár, Brněnská ul., tel.: +420 773 788 266

S L O V E N S K Á R E P U B LI K A

S Í D L O S P O L E ČN O S TI – ČR

Bratislava

Green Cube, Hodžovo námestie 2A,

Průmyslová 102, Březí

tel.: +421 257 206 101, +421 911 174 682

251 01 Říčany u Prahy

DIGITAL PARK I, Einsteinova ul. 3692/21,

e-mail: info@oresi.cz

tel.: +421 262 240 157, +421 902 206 654

tel.: +420 323 608 000–4

Holíč

ul. Kátovská 25, tel.: +421 907 717 756

fax: +420 323 666 244

Košice

Bardejovská 1816/1, tel.: +421 907 756 506,

www.oresi.cz

Bratislava

Lučenec

+421 911 677 780

www.facebook.com/oresi.kuchyne

Nám. artézskych prameňov 1,

www.instagram.com/oresikuchyne

tel.: +421 917 560 321
Martin

OC Campo di Martin, Jilemnického 10809/63A,
tel.: +421 434 135 457, +421 940 459 939

C E NTRÁLNÍ S K LA D – ČR

Nové Zámky

CITY BOX, G. Betlena 2E, tel.: +421 911 340 953

Piešťany

Žilinská 75, tel.: +421 908 528 638

Průmyslová 102, Březí

Prievidza

Andreja Hlinku 2993/13A, tel.: +421 914 327 618

251 01 Říčany u Prahy

Senica

Robotnícka 109, tel.: +421 907 717 756

tel.: +420 323 666 228

Trenčín

Gen. M. R. Štefánika 7263/6,
tel.: +421 326 585 585, +421 911 174 672,

Trnava

Jeruzalemská 314/23, tel.: +421 335 936 233

S Í D L O S P O L E ČN O S TI – S R

+421 903 298 506, +421 914 340 942
Žilina

MIRAGE SC, Námestie A. Hlinku 7/B, 		

Ul. Gen. M. R. Štefánika 6

tel.: +421 415 682 345, +421 914 340 943

911 01 Trenčín
e-mail: info@oresi.sk
tel.: +421 326 499 022
www.oresi.sk
www.kuchyneprezivot.sk
www.facebook.com/oresikuchyneprezivot
www.instagram.com/kuchyne_pre_zivot

C E NTRÁLNÍ S K LA D – S R
Ul. Gen. M. R. Štefánika 6
911 01 Trenčín
tel.: +421 326 499 023

V tomto katalogu jsou vyobrazeny modely kuchyní Dolti Collection 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.
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