




Nová dimenze ve své třídě

Kuchyně Livanza patří do portfolia vlastních značek 

skupiny Oresi. Filozofi í naší značky je přinášet prově-

řenou kvalitu v atraktivním designu za nejnižší možnou 

cenu. S vědomím tohoto náročného závazku jsme spo-

lečně s našimi německými partnery vyvinuli kuchyně 

Livanza, o kterých můžeme směle říci, že jsou novou 

dimenzí prémiové třídy.

Fantazie a individualita

Kuchyně Livanza navrhují přední designéři v duchu 

nejaktuálnějších trendů. Současně vám Livanza na-

bídne nekonečnou variabilitu vybavení a uspořádání, 

protože ji vyrábíme individuálně, kus po kuse, přes-

ně na míru vašim konkrétním představám. Nejde jen 

o to vybrat si kuchyň. Jde hlavně o nekonečné mož-

nosti realizovat jakékoli sny o životě v kuchyni. 

Kvalita made in Germany

Kuchyně Livanza pro vás vyrábíme v ultramoderní 

německé továrně. Nejvyspělejší výrobní technolo-

gie společně s mimořádně přísnou kontrolou kva-

lity dělají z každé kuchyně Livanza jedinečné ná-

bytkářské dílo. Pověstná kvalita made in Germany 

uspokojí i vaše nejvyšší nároky.

Právo na výhody

Livanza je nejvýhodnější, protože je od Oresi. Tyto 

naše kuchyně přinášejí nejlepší poměr mezi výko-

nem a cenou ve své třídě. A tak jako vždy u Oresi 

k nim patří bezkonkurenční množství výhod a bo-

nusů. V Oresi jsou výhody prostě vaše právo.



Marie Poledňáková
režisérka a scénáristka

Můj zážitek z nakupování kuchyně u Oresi se odehrál 

podle nejlepšího možného scénáře. Přišla jsem do pří-

jemného kuchyňského studia, setkala se s řadou mi-

lých a přitom odborně erudovaných lidí, vybrala jsem 

si krásnou kuchyň Livanza a jsem maximálně spoko-

jená. Ve fi lmu by takový příběh byl nudný, ale v životě 

je to ideální. 

Juraj Kukura
herec a divadelní ředitel

Design, kvalita, cena. To mě přesvědčilo. Proto jsem 

i  já zvolil Oresi. Všude, kde žiju a pracuju, v Brati-

slavě, v Hamburku a kdekoli jinde, je kuchyně Oresi 

skvělou volbou.

Markéta Častvaj Plánková
herečka

Máme od Oresi dokonce dvě kuchyně, obě značky 

Livanza. Líbila se nám profesionalita a vstřícnost 

pracovníků společnosti na všech úrovních a dnes 

si velmi užíváme dokonalost designu a zpracování 

našich kuchyní. 

Livanza, která ve svém názvu nese stopu anglické-

ho live – žij, je opravdu kuchyní pro příjemný život.

Mgr. A. Jan Nedvěd
architekt (www.nedvedarchitekti.cz)

S produkty společnosti Oresi pracuji velmi rád. Tato 

široká nabídka různých pojetí kuchyní je zárukou, že 

když potřebuji vybavit kterýkoli z našich projektů, 

vždycky zde najdu optimální řešení, a to i z hlediska 

výhodné ceny. Navíc odborníci z Oresi mají cit pro 

působení jejich kuchyní v širším kontextu bydlení. 

A taková souhra je smyslem architektury.



eruKa | teWa

Vysoký černý lesk/Koňakové dřevo

Kresby ve dřevě jsou vždy silným impulzem pro 

moderní interiér. Zvlášť dnes, kdy moderní tech-

nologie umějí vytvořit na povrchu nábytku skuteč-

ně uměleckou interpretaci přírodní energie dřeva. 

Architekti zároveň radí kombinovat takové natu-

ralistické dřevěné obrazy s hladkými plochami, 

jaké se v přírodě nevyskytují. Je výsledkem napětí 

nebo rovnováha? Rozhodněte sami.



anGeL | prinCess

Bílý hedvábný mat/Perleť cappuccino

Charakter dnešní kuchyně jako důležité místnosti 

v našich bytech neurčují jen použité dekory nebo 

barvy, ale také jejich technické provedení. Můžete 

si vybírat z množství různých typů povrchových 

úprav. Každá z nich reaguje jinak na světlo a stín 

a vytváří tak prostředí se specifi ckou náladou. Hed-

vábně okouzlující maty kuchyní Livanza, zvlášť po-

kud jsou ještě doplněny o perleťový efekt, vyzařují 

do prostoru doslova hmatatelný klid. Každý den se 

v nich můžete dotknout svého štěstí.



teWa | eruKa

Buk/Lesk v odstínu měsíčního světla

Obdivujete také světlé lesklé kuchyně? Pak se vám 

jistě bude líbit dokonalý bílošedý lesk modelu Eruka. 

Ale proč se neinspirovat našimi architekty a nedo-

plnit tuto zářící kuchyni jemným dekorem světlého 

dřeva, které k té atraktivní bílé přidá hřejivé přírod-

ní zarámování. Lesklý povrch si bude od dřevěné-

ho dekoru půjčovat přátelskou atmosféru. Dřevo si 

od světlých ploch vezme trochu lesku a efektnosti. 

A váš interiér nebude mít chybu.



veLvetia

Bílý sametový mat 

Patří do dnešní doby spíše dynamické interiéry 

s dramatickou energií nebo interiéry jemné a sen-

zitivní? Sametově něžný povrch kuchyně Velvetia 

paří do té druhé skupiny. Světlo po něm pokojně 

splývá a vytváří atmosféru klidného a chráněného 

přístavu. V takové kuchyni lidé rádi zakotví.



CasCina | savana

Bělený dub/Šedý hedvábný mat

Moderní interiér stále častěji těží ze zvláštního vzta-

hu mezi bytostně odlišnými pocity. Někdy je to pří-

jemný kontrast odstínů, jindy nečekaný akord mezi 

zdánlivě nesourodými materiály. Takové je setkání 

kresby drsného dřeva na povrchu klasicky pojaté 

kuchyně Cascina s hedvábným povrchem, jehož od-

stín přirovnali designéři k barvě bouřkového mraku.  

A přitom se zdá, že nic k sobě nepatří více.



CameLia | teWa

Petrolejově modrá/Vybělené dřevo

Pastelové barvy mají v historii designu období, kdy 

jsou velmi populární, i časy, kdy se na ně poněkud 

zapomíná. Ovšem z kuchyní, a to jak z nábytku, tak 

z příslušenství a vybavení, tyto tóny nikdy neod-

cházejí. Modelová řada Camelia nabízí několik nad-

časově atraktivních odstínů. K jejich zklidněnému 

a přitom podněcujícímu výrazu se velmi hodí de-

kory kuchyní Tewa, jež jsou inspirovány poetický-

mi kresbami ve dřevě. Moderní senzitivita našich

designérů má tisíce tváří. 



virGinia | eruKa

Pískově světlý dub/Vysoký bílý lesk

Kresba dubového dřeva se pomalu, ale jistě opět 

stává designovým trendem. Vzory dubového dřeva 

jsou působivé, ale neokázalé, a proto se hodí do 

tradičního i moderního bydlení. Světlý dub modelo-

vé řady Virginia přináší v kombinaci s vysokým les-

kem bílé kuchyně Eruka pocit, že jsme se ocitli v až 

uměleckém interiéru, ovšem s mimořádně útulnou 

a domáckou atmosférou. A čisté bezúchytové ře-

šení ještě posiluje estetické kouzlo této sestavy.



stevia | savana

Ohnivá červeň/Šedý hedvábný mat

Červená barva dodá každému interiéru vzrušující 

půvab. A ohnivá červeň modelu Stevia v kombina-

ci s temně šedým matem Savana doslova oslňuje 

apartností. Vytvořte si kolem sebe prostředí, které 

budete rádi a často obdivovat. Nikdo už nemůže 

pochybovat o vaší životní energii a temperamentu. 

Tohle je vlajková loď domácnosti, kde se žije naplno 

a s požitkem.



teWa | eruKa

Alpský buk/Lak s vysokým černým leskem

Černá barva je v interiéru vždycky noblesní, někdy 

ovšem až příliš. Pro harmonickou atmosféru všedních 

i svátečních dní v kuchyni je dobré přidat k ní živou 

kresbu světlého dřeva. Tak jako na obrázku spojili naši 

designéři lesklou černou kuchyni Eruka s dekorem 

alpského buku modelové linie Tewa. Přírodou dýcha-

jící dezén dřeva se tlumeně odráží v lesklém povrchu 

a vytváří mnoho přechodových odstínů a prostoro-

vých efektů. Mimoděk si připomeneme, že pro staré 

čínské mudrce byla černá barvou nebes.



teWa | CasCina

Bělený dub

Jemná kresba běleného dubu je v této kombinaci 

ve dvojím provedení. Jednou na hladkých plochách 

kuchyně Tewa podporuje její minimalistický vzhled 

a  působí až avantgardně. A  podruhé na kazetově 

provedeném povrchu kuchyně Cascina připomíná 

spíše italskou renesanci. Rozdíl mezi těmito dvěma 

pojetími není velký, ale stačí k tomu, aby jejich setká-

ní v jednom interiéru bylo vzrušivě krásné.



stevia | areKa

Vysoký bílý lesk/Limeta

Byt nebo dům plný světla. Splnění tohoto snu ne-

souvisí jen s velkými okny. Bílý lesklý kuchyňský 

nábytek prosvětlí každý prostor a přidá světlo jak 

interiéru, tak vašemu životnímu pocitu. A když bí-

lou sestavu obohatíte o limetkově šťavnatou partii, 

pozvete tím slunce na trvalou návštěvu. Psychologie 

barev nás učí, že v takové kombinaci se cítíme svo-

bodní a plní elánu. Jako na slunečné straně života.



avantGarde

Vícevrstvý lak ve vysokém lesku

Dokonale provedený vícevrstvý lak pokrývá náby-

tek Avantgarde leskem tak nádherným, až máme 

pocit, že tato kuchyně je vyrobena z jednoho kusu 

nejušlechtilejšího porcelánu. Stačí jen jeden pohled

na dvířka bravurně vybroušená tak, aby k otevírání

nebyla potřeba madla, a jste si hned jisti, že před se-

bou máte mistrovský kousek současných nábytkářů 

a jejich nejvyspělejších technologií. Takto elegantní

a moderní pojetí je doslova avantgardní.



virGinia | stevia | areKa

Zemitý dub/Ohnivá červeň/Černý mat

Současný interiér má rád kombinace dekorů a barev. 

Móda přeje nápaditým spojením, protože právě tak 

vzniká jedinečná atmosféra, naladěná přesně pro 

konkrétní uživatele kuchyně. Na střídání dekoru ze-

mitého dubu modelu Virginia s hladkými barevnými 

plochami skříněk Stevia a Areka ukazují naši desig-

néři, jak je možné dát prostoru rytmus a přátelskou 

energii. Taková kombinace je jako dobrá hudba. Ni-

kdy nepřestane bavit.



sonata

Béžový lak s matným povrchem

Kazetové pojetí dvířek kuchyní Sonata připomíná 

dokonalé provedení klasických hudebních nástro-

jů. Jen ty elegantní linie, které do nástrojů musel 

ručně vyřezat starodávný mistr, u nás programují 

do počítače přední designéři a do desek je vybrou-

sí nejvyspělejší robotické frézy. Krása je to ovšem 

stále stejná a my se jen můžeme dohadovat o tom, 

jestli tyto věčné kuchyně přinášejí do našeho byd-

lení styl provensálský, rustikální nebo snad velko-

městsky romantický?



eruKa

Žlutý lak/Šedá leštěná metalíza

Jak už si všimli zakladatelé moderního malířství, ni-

kde v přírodě samovolně nevzniká dokonale jedno-

litá a neměnná barevná plocha. Tu umí vytvořit jen 

člověk. Proto je i ten nejmodernější minimalisticky 

pojatý nábytek vlastně velmi lidský. Barevná škála 

modelové řady Eruka nabízí různé interiérové kom-

pozice. Jejich uměleckost je ještě zvýrazněna mód-

ním bezúchytkovým pojetím. A přesto jednoznačně 

cítíme, že za tím vším je lidský smysl pro krásu, po-

hodu a radost ze života.



beLLissa

Kdo říká, že bílá barva je jen jedna? Na kuchyních 

Livanza se díky různým povrchovým úpravám 

mění od hedvábně jemné přes různé stupně lesku 

až k vysoce zářivým běloskvoucím plochám, kte-

ré připomínají nejbělejší leštěný mramor. Bellissa 

je bílá v neokázalém pojetí. Leskne se přirozeným 

a živým půvabem. Není divu, že její jméno je od-

vozeno od latinského názvu květiny, kterou každá 

žena dobře zná. Je to sedmikráska.

Leštěná bílá



Kasmira | stevia

Vysoký bílý lesk/Červený lesk

Bílé kuchyně patří trvale k nejoblíbenějším mo-

delovým řadám. Bílá barva má ovšem v současné 

kuchyni tisíc podob a v každé z nich vyznívá jinak. 

Do hladka tvarovaná Kasmira předvádí svůj půso-

bivě jemný bílý odstín jako modelka šaty z vybrané 

látky. Jahodově červený lesk linie Stevia přichází do 

této kombinace s přátelskou připomínkou: Když jde 

o prostředí, v němž žijete, nebuďte skromní.



sonata

Hedvábně šedý mat

Šedá je pravděpodobně nejpopulárnější barvou 

současnosti. Letí šedostříbrná auta, nosí se šedé 

oblečení a vybírají se šedé kuchyně. Šedá umí vy-

tvořit neutrální a přitom elegantní prostředí, ve 

kterém zazáří každý další detail, prvek nebo kon-

trastní dekor. U kuchyní Sonata jsou to rámečky, 

které v hedvábně šedé vyniknou jako krásné tahy 

na obrazech.



aria

Hedvábný mat odstínu magnólie s patinou

Tradiční, decentně zdobné pojetí kuchyňského ná-

bytku neztratí nikdy své obdivovatele. Harmonie 

a klasický rytmus, které vycházejí z mírně zdůraz-

něných obdélníkových a čtvercových linií, patří pro 

mnoho z nás k domovu. V případě kuchyně Aria 

je ovšem její příjemnost posílena moderním, dokonce

i velmi módním hedvábně matným provedením po-

vrchu v odstínu magnólie. Je to retro, nebo moderna? 

Kdo ví. Ale je to půvab sám.



savana | Kaava

Různé odstíny hnědé nenápadně vstoupily do na-

šich interiérů a získávají v nich stále významnější 

místo. Není divu. Přinášejí velmi domáckou atmo-

sféru, což snad souvisí s tím, že hnědá je káva 

s mlékem, čokoládový dort nebo třeba správně 

upravená pečínka. Současní designéři ale hledají 

nové cesty, jak udělat z hnědé barvu módního svě-

ta. Co třeba přidat trochu bronzu nebo písku, není 

to apartní?

Pískově béžový mat/Bronz



eruKa

Vysoký černý lesk/Vysoký šedý lesk

Akord mezi dvěma odstíny jedné modelové linie 

může být široký, s velkým kontrapunktem a napě-

tím. Ale stejně účinný je i akord dvou blízkých od-

stínů. Něco podobného známe ze světa módy jako 

„tón v tónu“. Dva odstíny lesku, které při vzájem-

ném odrážení přecházejí jeden do druhého, vytvá-

řejí v kuchyni apartní a nikdy nekončící vizuální hru. 

Při každém pohledu objeví lidské oko něco nového.



savana

Krystalická šeď/Růžová „marshmallow“

Šedá je v současném světě nábytku velmi módní 

barvou. Nabízí množství odstínů, rozhodně nej-

méně tolik, ke kolika se odkazuje slavný bestseller 

Padesát odstínů šedi. A jak vědí čtenáři této knihy, 

kombinovat šedou lze prakticky jakkoli a vždycky 

je to přínosné. Velmi zesvětlená bonbónově růžová 

v kombinaci s šedou vytváří neskutečně vzrušující 

atmosféru ve zdánlivě seversky klidném interiéru. 

Znovuzrození růžové v současném designu má 

v této kombinaci až erotický náboj.



stevia | Kaava

Lesk námořnická modř/Art dekor beton

Šedá byla původně barvou surové ovčí vlny a pro-

to nebyla po staletí pokládána za skutečnou barvu. 

Až velcí renezanční umělci povznesli šedou mezi 

barvy hodné pozornosti. Šedá umí dělat doslova 

zázraky a tím si také můžeme vysvětlit současný 

šedý trend v kuchyňských interiérech. V kombinaci 

z jemnými pastelovými tóny, v případě těchto ku-

chyní Livanza jde o námořnickou modř, pak šedá 

ukazuje, že dokáže udělat atmosféru doslova ma-

gickou.



teWa | savana

Islandský javor/Růžová „marshmallow“

Nábytek s dekorem dřeva může někdo pokládat 

za zcela tradiční volbu. Z druhé strany je dřevo sil-

nou inspirací pro moderní designéry a architekty, 

protože umí vytvořit hřejivou atmosféru domova. 

V současnosti je u dřevodekorů zřetelný trend stá-

le jemnějších vzorů. A zdá se, že zde platí poučka 

starých japonských malířů, že čím je kresba křehčí, 

tím více přinese do místnosti energie. Bonbónově 

růžová jen potvrdí, že v jemnosti je velká síla.



areKa

Černý hedvábný mat/Bílý hedvábný mat

Kombinaci bílé a černé vnesla do světové módy 

slavná francouzská návrhářka Coco Chanel. Už 

před více než sto lety. A stále je to kombinace 

atraktivní a moderní. Ostatně i v interiéru. Zvlášť 

když nám ji současné technologie umožňují reali-

zovat v mimořádně působivých povrchových pro-

vedeních. Nad hedvábnými maty kuchyní Livanza 

se vám zatají dech a možná si přitom vzpomenete 

na často citovanou myšlenku Coco Chanel: Móda 

zmizí, styl zůstane.



Komfort na míru vaší osobnosti

Práce v kuchyni má být snadná a zábavná. Na to pře-

devším myslíme, když říkáme, že kuchyně Livanza 

přinášejí vysoký uživatelský komfort. My totiž dá-

váme těmto kuchyním do výbavy umění šetřit váš 

čas, energii a efektivně využívat každý prostor. 

Díky tomu můžete i v kuchyni žít s radostí a potě-

šením. Ostatně, myslíme si, že přesně to od ní také 

očekáváte. Vždyť je to váš každodenní partner. 



KdyŽ je KuCHyŇ opravdu KuCHyní

Německá ultramoderní továrna, ve které vyrábíme 

kuchyně Livanza, se může chlubit stoletou tradi-

cí výroby nábytku. Sto let práce několika generací 

na špičkové pozici v oboru je jedinečným zdrojem 

zkušeností. Podívejte se na kuchyně Livanza zblízka

a všimněte si spousty nápaditých detailů a důmy-

slných řešení. Při každém srovnání vás Livanza pře-

svědčí, že tato kuchyň je opravdu kuchyní.

Zpevňující ocelový profi l pro extrémní zatížení skříněk.

Efektní nerezová patka chrání spodní hranu nábytku proti 

vlhkosti a mechanickému poškození.

Zafrézovaná a vlepená soklová těsnicí lišta společně s rek-

tifi kační nohou jsou příkladem skrytých funkčních detailů 

důležitých pro dlouhou životnost kuchyně.

Zafrézovaná kovová madla lakovaná do barevného odstínu 

totožného s povrchem dvířek.

Dokonalé sesazení komponentů je ve funkční a designové 

kuchyni nezbytností.

Světelný LED profi l do zadní hrany skleněné police. Každý 

designový prvek posiluje výsledný dojem.

Madla zafrézovaná do horní nebo dolní hrany dvířek jsou 

pohodlná, bezpečná a stylová.

Speciální retenční vana sloužící k zachycení odkapávající 

vody z myčky.

Kuchyně Livanza disponují obrovskou škálou řešení, která jsou v závislosti na vybraném 

pojetí standardní nebo volitelnou výbavou.
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Myčka Electrolux ComfortLift®  
je první svého druhu a nabízí  
nejpohodlnější přístup k nádobí  
v myčce. Díky unikátnímu  
mechanismu, který vždy  
nadzvedne spodní koš myčky  
blíž k vám, se už při manipulaci  
s nádobím nebudete  
muset ohýbat. 

Pozvedněte 
svá očekávání
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Kvalitní a technologicky vyspělé spotřebiče MORA
vaši domácnost životem naplní.

Perfektní ovládání.
Naše výrobky nabízí řadu 
praktických funkcí a jejich 

intuitivní ovládání.

Ta nejlepší volba do domácnosti.
Velký výběr sortimentu, čisté 

a elegantní linie spotřebičů 
do každé kuchyně.

Stylové i praktické.
Prémiové spotřebiče MORA 

zdobí moderní a dokonale
funkční design.

Výjimečná spolehlivost.
Odolnost a dlouhá

životnost jsou pro nás 
samozřejmostí.

Chráníme přírodu.
Neustále snižujeme

dopady výroby na životní 
prostředí.

100% podpora.
Naše zákaznická podpora

a servis jsou tu pro vás
každý všední den.

www.MORA.cz

Kolikrát 
jste toužili po 
kuchyni plné 

života?



POŘÍDIT SI KUCHYŇ SVÝCH SNŮ 
NEBYLO NIKDY JEDNODUŠŠÍ

Díky spolupráci Rai� eisen stavební spořitelny a Oresi
můžete mít novou kuchyň za velmi výhodných podmínek.

aTrAkTiVnÍ ÚrOkOvÁ
SaZbA pO CeLoU dObU sPlÁcEnÍ

MoŽnOsT MěNiT vÝšI SpLáTeK

BeZ nUtNoStI MíT VlAsTnÍ 
úSpOrY

rYcHlÉ ScHvÁlEnÍ ÚvĚrU

aTrAkTiVnÍ ÚrOkOvÁ

WWW.RSTS.CZ



ČESKÁ REPUBLIKA
Benešov Pomněnice 25, tel.: +420 722 906 379

Beroun Havlíčkova 133, tel.: +420 608 168 991

Brno Lidická 1023/63, tel.: +420 773 788 075

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

Hodonín Štefánikova 60, tel.: +420 774 566 533

Hradec Králové OC FUTURUM, Brněnská ul. 1825/23a,

 tel.: +420 734 362 873

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, +420 567 213 238

Jindřichův Hradec Otín 284, tel.: +420 773 788 229–30

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 OC Central Most, Radniční 3401,

 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.: +420 725 982 394

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 3, 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

Prostějov Retail Park Prostějov, Plumlovská 481, 

 tel.: +420 581 111 814, +420 602 630 650

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

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

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

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 n. 135/3,

 tel.: +420 568 421 568

Uherské Hradiště Tř. Maršála Malinovského 1524, 

 tel.: +420 572 153 005

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

 +420 561 206 019, +420 773 788 266

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Bratislava Green Cube, Hodžovo námestie 7822/2A,

 tel.: +421 257 206 101–4, +421 911 174 682

Bratislava DIGITAL PARK I, Einsteinova ul. 3692/21,

 tel.: +421 262 240 157

Levice Československej armády 22,

 tel.: +421 905 214 364

Lučenec Artézskych prameňov 1,

 tel.: +421 917 560 321

Košice Mlynská 22, tel.: +421 557 287 927,

 + 421 911 677 780

Martin OC Campo di Martin, Jilemnického 10809/63A,  

 tel.: +421 434 135 457, +421 940 459 939

Nitra Párovská 2, tel.: +421 911 716 866, 

 +421 903 298 508

Nové Zámky CITY BOX, G. Bethlena 2E, tel.: +421 911 340 953

Prievidza Bojnická cesta 33, tel.: +421 914 327 618,

 +421 910 911 129

Topoľčany Továrnická 29, tel.: +421 905 372 666

Trenčín OC Laugaricio, Belá 7271,

 tel.: +421 326 585 585, +421 326 585 598

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 41 56 82 345; +421 914 340 943

SÍDLO SPOLEČNOSTI – ČR
Průmyslová 102 

251 01 Březí

e-mail: info@oresi.cz 

tel.: +420 323 608 000–4

fax: +420 323 666 244

www.oresi.cz

CENTRÁLNÍ SKLAD – ČR
Průmyslová 102 

251 01 Březí

tel.: +420 323 666 228

SÍDLO SPOLEČNOSTI – SR
Zlatovská 2195/36

911 05 Trenčín 

e-mail: info@oresi.sk 

tel.: +421 326 499 022

www.oresi.sk

CENTRÁLNÍ SKLAD – SR
Zlatovská 550

911 05 Trenčín 

tel.: +421 326 499 023

prodejny



V tomto katalogu jsou vyobrazeny modely kuchyní Livanza 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. Veškeré informace 

a vyobrazení v katalogu obsažené mají informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy.

Společnost Oresi s.r.o. 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 s.r.o.

www.oresi.cz


