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Byť jednotkou zaväzuje…

Návrhári Oresi sledujú moderný dizajn kuchýň v duchu aktuálnych trendov a menia ho na nadčasový 
výraz dlhodobo pekného a príťažlivého nábytku. Preto poznáte kuchyne Oresi z celého radu televíz-
nych programov a seriálov. Ako sa stavia sen, Česko na tanieri, Tescoma s chuťou, Ordinácia v ružovej 
záhrade, Ulica, Cesty domov, Rodinka a ďalšie, tam všade hrajú kuchyne Oresi jednu z hlavných rolí. 
Spoľahlivosť kuchýň Oresi garantuje nadštandardná – sedemročná záruka, ktorá je poskytovaná všet-
kým zákazníkom zadarmo. Vďaka pomeru kvalita/cena predáva Oresi najviac kuchýň na českom trhu.

… a teraz vám prinášame nové možnosti pre celý byt

Váš interiér, jeho obývaciu, relaxačnú alebo pracovnú časť, môžete teraz vybaviť nábytkom, ktorý 
nadväzuje na dizajn kuchýň Oresi. Buďte in – dajte svojmu bývaniu koncept.

Creativo je výzva: Staňte sa dizajnérom svojho sveta!

Creativo je nábytok s dôrazom na vašu fantáziu, potreby a priania. A hlavne 
na vaše predstavy o ideálnom bývaní. Creativo má nekonečné množstvo 
tvorivých možností. Medzi umelcami sa hovorí: Tvorivý je ten, kto určuje.
A presne tak budete pracovať s Creativom. Určte, ako má vyzerať vaše
bývanie, a Creativo vám ho vytvorí. Nemusíte byť školeným dizajnérom.
S Creativom stačí, keď viete, čo vám vyhovuje.

Creativo je trend: Premeňte svoje bývanie na živý priestor!

Najpopulárnejším trendom súčasného bývania je prepájanie kuchyne s jedálňou 
a spoločenským priestorom. V súčasnosti, keď máme na svojich blízkych stále 
menej času, je spoločný priestor bytu výbornou možnosťou, ako byť čo najviac 
spolu. Nábytok Creativo umožňuje štýlovo prepojiť kuchyňu so zvyšnou časťou 
interiéru bytu. Princíp je jednoduchý, ale v istom zmysle je ako všetky jednodu-
ché veci geniálny. Dezény a vzory z kuchynského nábytku Oresi sú prenesené 
na prispôsobivo a tvarovo atraktívne moduly Creativo. Atmosféra, ktorú má 
pre vás vaša kuchyňa, môže plynulo pokračovať v obývacom priestore alebo 
kdekoľvek vo vašom byte. S Creativom si nebudete zariaďovať obyčajný byt. 
Buď vy sami, alebo s pomocou našich dizajnérov budete tvoriť kúsok sveta
len podľa seba.

Creativo je hra:
Verte, že bývanie nie je nuda!

Spolutvorca nábytku Creativo, 
taliansky dizajnér Andrea Capovilla, 
hovorí: Veľmi si prajem, aby ľudia 
prijali Creativo ako hru a potešenie. 
Jednotlivé moduly a dezény sú boha-
to kombinovateľné. A Creativo
sa tak volá preto, že vyzýva každého,
aby si užil potešenie tvoriť vlastné 
bývanie. Skúšajte a hľadajte kom-
binácie a prepojenia, ktoré sa vám 
páčia, a uvidíte, že Creativo vám 
bude vždy k službám. A verte mi, 
že s kreatívnym prístupom bývania 
rozhodne nie je nuda!

Creativo je výhodné: Ako vždy v Oresi!

Obývacie izby, hala, spálňa, pracovňa, izba pre hostí –
– to všetko zvládne Creativo presne podľa vašej pred-
stavy. Ani tie najzložitejšie riešenia vás nebudú stáť veľa 
peňazí. Creativo predávame za mimoriadne výhodné 
ceny. A naši odborníci v predajniach vám pre každé zada-
nie pripravia perfektný grafi cký návrh v 3D, samozrejme, 
zadarmo. A ako vždy v Oresi, aj tu hovoríme: Porovnajte 
našu ponuku s konkurenciou!

Oresi & Creativo 
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Poviem to stručne. Dizajn, kvalita, 
cena! Preto som si aj ja vybral Oresi. 
Naozajstný luxus pre každého.

Juraj Kukura

Nábytok Creativo je milý a zábavný. Je to cesta k modernému interiéru
v každom slovenskom byte.

Kvetka Horváthová

Obývací nábytok Creativo je skvelý nápad presne v duchu najmodernejších 
trendov bývania. Jeho elegantnému výrazu a pestrej škále dezénov sa nedá odolať.

Iva Kubelková

Spoločnosť Oresi spĺňa naše vysoké nároky na spoľahlivosť, 
profesionalitu aj na konštrukčné spracovanie, a to ako pri ku-
chyni, tak aj pri celom rade nábytku Creativo. Pre mimoriadne 
nízku cenu týchto produktov v pomere ku kvalite ich odporú-
čame investorom v komerčnom aj súkromnom sektore.

Ing. arch. Petr Kordovský (www.knkarchitekti.cz)
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Noble

Máte zmysel pre vznešenosť
a eleganciu?

Zdá sa, že chcete bývať v exkluzívnom 
prostredí, ale nechcete sa sťahovať. Tak 
keď nemôžete mať rezidenciu na vrchole 
newyorského mrakodrapu, vytvorte si svoje 
noblesné a elegantné hniezdo tam, kde 
práve ste. V čiernom lesku modulov Noble 
sa všetko odráža jemným, ale zreteľným 
stlmením. Akoby tento povrch sám 
vzbudzoval rešpekt vo svojom okolí.
Akoby hovoril: Moji majitelia nebudú,
prosím, rušení. Tento priestor a tento
čas patrí iba im. My ostatní môžeme
len obdivovať.
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Ste odvážni, plní energie a život 
vás doslova vzrušuje?

Vaše bývanie nie je pre vás len útulným 
prístavom, kde čerpáte silu. Váš byt je pre 
vás štartovacou rampou, z ktorej každý 
deň odlietate do života plného podnetov, 
kontaktov a aktivít. Zvoľte si nábytok Fiama 
v mimoriadne vkusnom odtieni červenej, 
ktorý pripomína víno z Bordeaux. Váš byt 
bude mať rovnakú iskru ako toto vychýrené 
víno. Navyše, efektná červená ponúka 
mimoriadne možnosti na kombinácie 
s inými farbami. Kombinačný kľúč nášho 
dizajnéra vám napovie.

Fiama
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Pulita  & Fiama

Páči sa vám byt, ktorý žiari
čistotou a harmóniou?

Sú interiéry, ktoré za všetkých okolností 
vyzerajú upravene a pekne. Práve tak 
pôsobia v každom byte žiarivo biele skrinky 
Pulita. Ich biely lesk pridáva každému 
bývaniu svetlo a zvyšuje pocit, že je všetko 
v lade a sklade na svojom mieste. Biela 
farba posilňuje vzdušnosť miestnosti. Každý 
priestor tak opticky zväčšuje. A navyše 
navodzuje milú a priateľskú atmosféru. 
Prepojte kuchyňu a obývaciu izbu týmito 
bielymi modulmi a získate byt plný radosti 
a harmónie. A ešte môžete nad naším 
obrázkom zvážiť, do akej miery vám príde 
zaujímavý kontrapunkt so skrinkami Fiama.
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Samoa

Ste pre tradičný prírodný dezén s moderným výrazom?

Tíkové drevo dýcha skutočnou prírodou, ale zároveň pôsobí tento dezén svojou jemnou modernou kresbou. 
Nechajte skrinky Samoa ovládnuť vaše bývanie a získate z kuchyne a obývačky priestor dýchajúci exotikou. 
Avšak exotikou dôverne známou a priateľskou. Nevtieravý vzor tíku je ako dobrý priateľ. Nevyžaduje 
si zbytočnú pozornosť, ale tvorí emocionálne zázemie.
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Latea

Tiež si myslíte, že z bývania má
na človeka vyžarovať predovšetkým 
teplo domova?

Krémový dezén nábytkových zostáv Latea 
doslova prehreje každú stenu a každú 
chvíľu vášho domáceho času. Pri tomto 
vzore zvlášť oceníte možnosť komunikácie
medzi kuchynským a obývacím priestorom. 
Až keď budete obklopení týmto mimo-
riadne láskavým a teplým vanilkovým 
valérom, spoznáte, že vďaka Creativu 
ste presne podľa svojho naturelu spojili 
jednotlivé časti svojho bytu do jedného 
krásneho a milého bývania. Skutočný 
domov s osobným rukopisom.
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Samoa Latea

Máte radi kombinovanie, páči sa vám kompozícia?

Interiér nemusí byť jednoliaty. Niekto má rád švy a spojenia. Napokon, k dnešku patrí rytmus, zmena 
a dynamika. Pozrite sa, ako vytvoria naše dva dezény v rukách kreatívnej osobnosti nový, zaujímavý akord. 
Sú vám príjemné exotické čajové zmesi alebo vás poteší prelínanie sa chutí cudzokrajných kuchýň? Potom 
vás musí osloviť táto kombinácia tíkového dreva s krémovou vanilkou, kombinácia Samoa Latea. Alebo 
si na konci tohto katalógu rýchlo vyhľadajte náš kombinačný kľúč a hľadajte ďalšie akordy, ktoré sa hodia 
presne vám. A komponujte svoje bývanie ako autoportrét. To viete len vy a Creativo.
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Tenera

Ste v bývaní pre trochu extravagancie?

Výrazná a efektná kresba exotického dreva wenge nesie
v sebe stopu dobrodružstva a rozpráva nám čosi o jedinečnosti 
každého okamihu. V kuchyni napovedá kuchárom aj kuchárkam, 
že sa nemajú báť pikantnosti. V obývacej časti podporuje 
predstavivosť a smelé myšlienky. A oba priestory zariadené 
zostavami Tenera sa medzi sebou rozprávajú o ďalekých 
cestách a veľkých plánoch obyvateľov tohto bytu. A jedna rada 
našich dizajnérov: Takýto výrazný nábytok má už potenciál stať
sa originálnou plastikou vo vašom byte. Nevnímajte ho teda
len ako skrinky.
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Lozano

Chcete si vytvoriť bývanie, ktoré vás na prvý pohľad zahreje pri srdci?

Vanilkový odtieň nábytku Lozano je stálicou kuchýň všetkých typov. A teraz máte 
možnosť použiť tento moderný aj tradičný, apartný aj láskavý dezén ako kreatívny 
svorník celého bytu. Vanilková farba dvierok obývacej zostavy sa stane médiom, 
ktoré prináša pohodu do vášho sveta. Pri pohľade zblízka okúzlia každú návštevu 
nečakane uplatnené efektné hliníkové hrany. Toto je ozajstná klasická moderna, 
akú nájdete v Paríži, Moskve aj Tokiu. A pritom práve u vás bude najviac doma.
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Avorno

Fascinujú vás kresby v dreve 
vytvorené prírodou?

Najskôr patríte k ľuďom, ktorí z pohľadu 
na pevnú, nekonf liktnú a hrdú kompozíciu, 
ktorú vie vytvoriť každý strom vo svojom 
kmeni, čerpajú životnú energiu. A často 
aj dôveru k nášmu svetu. Dezén Avorno 
imituje skutočné majstrovské dielo prírody 
v dreve marseillského jaseňa. Pozrite sa 
na naše obrázky a vychutnajte si, ako živo 
pôsobí interiér s týmto vzorom. Zároveň 
aktuálne aj nadčasovo. Svojmu bývaniu 
môžete dať rovnaký impulz.
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Toscana

Hľadáte nadčasovú a prírodnú eleganciu?

Veľmi svetlý a pritom opticky vľúdny dezén, inšpirovaný drevom savanskej čerešne, 
okúzľuje milovníkov drevitého výrazu. Nábytok Toscana pripomína svojim majiteľom 
aj ich návštevám, aká účinná je jednoduchá prírodná inšpirácia. A rovnako ako v dobre 
vyváženom parku, kde sa stretávajú rôzne dreviny, môžete aj vy nachádzať harmonické 
spojenia drevom inšpirovaných dezénov a vytvárať zaujímavé prechody medzi 
jednotlivými časťami bytu. Pomôže vám náš kombinačný kľúč.
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Kombinačný kľúč

Kombinačný kľúč

Väčšina príkladov v našom katalógu je ukážkou, ako sa dá spojiť váš interiér do jedného dizajnového konceptu. Ale pre tých, ktorí chcú ešte viac 
popustiť uzdu svojej fantázii, je tu kombinačný kľúč. Zhodne označené modely, či už v rade kuchýň, alebo v rade interiérového nábytku Creativo, majú 
spoločné dizajnové rysy, vďaka ktorým sú priamo predurčené na voľné kombinovanie. Je to vidieť na stránkach 6–7, kde kombinujeme vzory Fiama, 
Pulita a Sorano, na stránkach 18 –19, kde spolu hovoria dezény Samoa a Latea, alebo na strane 12 so zaujímavým prepojením skriniek Pulita a Fiama.

Kombinačný kľúč nie je však žiadna dogma. A je len na vás, ako rozmanito budete utvárať svoj životný priestor. Kreativite sa medze nekladú.

Tenera

Samoa

Toscana

Noble

Lozano Latea Avorno Pulita Fiama Sorano

Legenda

 Ľubovoľná kombinovateľnosť 
v modelovom rade kuchýň 
aj v rade nábytku Creativo.

Pozn.: Model Sorano vystupuje iba 
v rade kuchýň, v rade nábytku Creati-
vo je jeho dezén použitý na korpu-
soch modelov: Noble, Pulita, Fiama.
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Moduly Creativo

AK-270
(2700 x 520 x 38)

H2-80
(800 x 380 x 360)

H2-90
(900 x 380 x 360)

H4-108
(1080 x 380 x 450)

H5D-60
(600 x 380 x 600; L/P)

S1-60
(600 x 500 x 180)

S1-80
(800 x 500 x 180)

S1-90
(900 x 500 x 180)

S3D-45
(450 x 500 x 1080; L/P)

S3Z5-45
(450 x 500 x 1080)

S2-60
(600 x 500 x 360)

S2-80
(800 x 500 x 360)

S2-90
(900 x 500 x 360)

AK-120
(1200 x 520 x 38)

ALS-80_80
(800 x 800 x 38)

ALS-80_125
(1250 x 800 x 38)

ALS-85_181
(1810 x 850 x 38)

ALS-80_80
(s kovovým podnožím)

AP-90
(900 x 250 x 38)

AP-120
(1200 x 250 x 38)

ASK-70_70
(700 x 700 x 330)

ASK-80_50
(800 x 500 x 360)

AV-120
(1200 x 500 x 80)

AV-270
(2700 x 500 x 80)

S2Z-60
(600 x 500 x 360)

S2Z-80
(800 x 500 x 360)

S2Z-90
(900 x 500 x 360)

H2SV-60
(600 x 380 x 360)

H2SV-80
(800 x 380 x 360)

H2SV-90
(900 x 380 x 360)

H4SV-108
(1080 x 380 x 450)

Moduly Creativo prinášajú veľkú variabilitu vo svojich funkciách a možných dispozičných riešeniach. Navyše, podľa vašich 
požiadaviek je ich možné doplniť o rôzne atypické prvky.

Korpusy skriniek Creativo sú vyrobené z 18 mm lamina a sú vybavené ABS hranou 0,5 mm s vysokou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu. 
Všetky skrinky (s výnimkou komody S3Z5-45) sú pre spoľahlivé zavesenie na stenu vybavené niekoľkobodovým závesným systémom nemeckej 
značky Hettich s vysokou nosnosťou. Zároveň je možné postaviť jednotlivé moduly na voštinovú dosku, samostatné nožičky, nábytkové klzáky 
a pod. podľa vašej voľby.

Nábytok Creativo je vybavený špičkovým kovaním rakúskej značky Blum s doživotnou zárukou. Pri zásuvkových skrinkách ide o systém Tandem® 
s plynulým dojazdom a vysokou nosnosťou, v prípade dvierkových skriniek o závesy (pánty) Blum Clip Top®. Skrinky s vertikálnym otváraním sú univer-
zálne a je ich možné otvárať sklopením aj vyklopením. Na otváranie všetkých modulov je možné zvoliť štandardný spôsob pomocou úchytky 
alebo bezúchytkový systém „push“. 

Na poličky v otvorených skrinkách používame špeciálne bezpečnostné kalené sklo Oresi security glass v atraktívnom tmavom vyhotovení. 
Všetky stolové, voštinové a laminové dosky je možné upraviť na mieru. Rad Creativo obsahuje aj množstvo voliteľného príslušenstva.

S1Z-60
(600 x 500 x 180)

S1Z-80
(800 x 500 x 180)

S1Z-90
(900 x 500 x 180)

Skříňky – hloubka 500 mm

Otvorené skrinky (Š x H x V)

Otvorené skrinky (Š x H x V)

Skrinky sklopné/výklopné (Š x H x V)

Police Krycie dosky Voštinové dosky

Zásuvkové skrinky (Š x H x V)

Skrinky s dvierkami (Š x H x V)

Skrinka s dvierkami

Vyberte si podnožie jedálenského alebo konferenčného stola, 
rozmer dosky je možné ľubovoľne upraviť.

Police je možné upraviť 
na mieru.

Dosky je možné upraviť na mieru. Dosky je možné upraviť na mieru.

H3-45
(450 x 380 x 1080)

H3D-45
(450 x 380 x 1080; L/P)

Skrinky – hĺbka 500 mm

Skrinky – hĺbka 380 mm

Doskové prvky Konferenčné stolíky Stolové dosky
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WILD STONE®

ĹAHČENÉ KAMENNÉ OBKLADY

SKVELÝ DESIGN

NÍZKA CENA
Pražská 1101 - areál Palaba, 274 01 Slaný, CZ

ĹAHČENÉ KAMENNÉ OBKLADY

tel.: +420 312 520 159, fax: +420 312 523 104

www.wi ldstone .cz

Partneri

Silence_66x120.indd   1 29.3.2012   10:06

Nový Electrolux Ergorapido Brush Roll & 
Clean 2v1 je pomocníkom využiteľným v každej 
kuchyni či inej časti vášho domova. Vďaka 
cyklónovej technológii a elektrickej rotačnej 
kefe vysávač jednoducho zbiera vlasy, vlákna, 
prach a omrvinky, či už z tvrdých podláh alebo 
vysokých hustých kobercov. Tento batériový 
tyčový vysávač ponúka špeciálnu funkciu 
v podobe pedálu, ktoré zabezpečí prerezanie 
všetkých nežiaducich vlákien na rotačnej kefe, 
ktoré následne preniknú až do nádoby na 
prach. 

18V

Ďalšie benefi ty vysávača Electrolux 
Ergorapido BRC 2v1:

•   Vysoký výkon

•   LED osvetlenie na hubici a jej
     180˚ ohybnosť

•   18 V lítiová batéria umožňujúca
     dlhší čas prevádzky

•   2v1 – elegantný tyčový vysávač spolu
     s ručným batériovým

•   Rýchle a jednoduché čistenie fi ltra
     a nádoby na prach

Čistý 
domov

v každom 
okamihu

a bez 
námahy.Materiály EUROSPAN®

a EUROLIGHT® pracovní desky
jsou ideálním rešením
k propojení kuchyně
s obytnou nebo jídelní
místností.EUROSPAN® a EUROLIGHT®

pracovní deska

INOVATIVNÍ MATERIÁLY

PRO KUCHYNĚ 
S OBYTNÝM CHARAKTEREM

www.egger.cz

obklady
dlažby
kúpeľne
www.dorint.cz

exkluzívny dodávateľ obkladov 
a dlažieb pre kuchyne Oresi
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Predajne Oresi
Predajne Oresi v ČR:

Beroun Havlíčkova 133, tel.: +420 608 168 988,
 +420 608 168 991
Brno-Bohunice Netroufalky 12-14, tel.: +420 530 509 030
Březí u Říčan Březí 102, tel.: +420 323 666 239
Česká Třebová Nádražní 395, tel.: +420 465 531 891
České Budějovice NC Géčko, České Vrbné 2360, 
 tel.: +420 385 340 175, +420 385 340 181
Děčín Zbrojnická 570/9, tel.: +420 412 530 436
Frýdek-Místek Radniční 2, tel.: +420 558 639 990
Hodonín Štefánikova 60, tel.: +420 774 566 533
Hradec Králové Gočárova třída 1228, tel.: +420 491 616 641
Hranice OC Stop-Shop, Družstevní 2072,
 tel.: +420 581 616 111
Cheb OC Dragoun – pasáž Intersparu,
 Dragounská 6/2529, tel.: +420 354 593 407
Chomutov OC Central Chomutov, Žižkovo náměstí 5762,  
 tel.: +420 412 153 018, +420 412 153 019
Jablonec nad Nisou Podhorská 967/17, tel.: +420 483 310 636
Jičín Obchodní zóna Jičín 3, Riegrova 1263, 
 tel.: +420 493 538 811, +420 493 538 999
Jihlava City Park Jihlava, Hradební 1,
 tel.: +420 567 213 238, +420 567 213 306

Jindřichův Hradec OC Vajgar, Rezkova 953/III,
 tel.: +420 380 601 015, +420 380 601 016
Karlovy Vary Horova 12, tel.: +420 352 202 006,
 +420 352 202 007
Kladno O. Peška 343, tel.: +420 312 245 343
Klatovy Plzeňská 903, tel.: +420 376 323 483
Kolín Kovářská 96, tel.: +420 321 787 998
Liberec OC Nisa, České Mládeže 456, 
 tel.: +420 482 317 455, +420 482 317 456
Mladá Boleslav tř. T. G. Masaryka 1078, tel.: +420 326 702 235
Most OC Central, Radniční 3401, tel.: +420 476 701 739
Náchod Plhovská 1098, tel.: +420 777 992 420
Olomouc Nákupní park Haná, Kafkova 471,
 tel.: +420 588 004 008, +420 588 004 009,
Opava Olomoucká 10, tel.: +420 553 610 001
Ostrava Forum Nová Karolína, Jantarová 3344/4,
 tel.: +420 596 114 160, +420 775 554 234 
Pardubice třída 17. listopadu 947, tel.: +420 466 616 748
Plzeň Sady Pětatřicátníků 33, tel.: +420 377 456 722
Praha 4-Pankrác BC Gemini, Na Pankráci 1724/129, 
 tel.: +420 270 005 232, +420 270 005 233
Praha 7-Holešovice M. Horákové 549/53, tel.: +420 233 375 585

Praha 9-Vysočany Galerie Fénix, Freyova 945/35, 
 tel.: +420 222 733 373
Praha 10-Vršovice NC Eden, U Slávie 1527/3, tel.: +420 271 726 677
Prostějov Retail Park Prostějov, Plumlovská 481, 
 tel.: +420 581 111 814, +420 588 004 023
Příbram Čs. armády 29, tel.: +420 318 543 095
Rychnov n. Kněžnou Jiráskova 1123, tel.: +420 734 570 064
Šumperk Nákupní park Kaufland, Vítězná 2886/6, 
 tel.: +420 583 211 647, +420 588 004 029
Tábor Budějovická 928, tel.: +420 381 253 438
Teplice Masarykova tř. 1595/54, tel.: +420 417 532 737
Trutnov Polská 162, tel.: +420 773 903 308
Třebíč U Obůrky 823/5, tel.: +420 568 421 568
Uherské Hradiště Východní 2132, tel.: +420 572 153 004
Ústí nad Labem Revoluční 13, tel.: +420 475 207 011
Vrchlabí Krkonošská 205, tel.: +420 773 971 882
Vsetín Smetanova 810, tel.: +420 571 410 068
Vysoké Mýto Försterova 250, tel.: +420 465 635 493
Zlín K Pasekám 2517, tel.: +420 722 914 555
Znojmo OC Triangl, Pražská 1653/30, 
 tel.: +420 515 221 711, +420 515 222 569
Žďár nad Sázavou NC Žďár, Brněnská ul., tel.: +420 561 206 018
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Bratislava  OC Galéria Lamač, Lamačská cesta 1c/5959, tel.: +421 254 650 146,
  +421 254 650 147, +421 254 650 148
Bratislava II OC 3nity, Plynárenská 3, tel.: +421 253 410 288,
  +421 253 410 407, +421 235 410 408
Dunajská Streda OC Galéria Dunajská Streda, Hlavná 75, tel.: +421 315 500 061,
  +421 315 500 062, +421 315 500 063
Košice  OC OPTIMA, Moldavská cesta 32, tel.: +421 553 112 294, +421 553 112 295
Martin  OC Campo di Martin, Jilemnického 10809/63A,
  tel.: +421 434 135 457, +421 434 135 460
Nitra  Galéria MLYNY, Štefánikova trieda 61, tel.: +421 373 221 229, +421 373 221 230
Nové Zámky OC AQUARIO, Nitrianska cesta 111A, tel.: +421 356 421 528, +421 356 421 544
Prešov  OC MAX, Vihorlatská 2A, tel.: +421 517 598 009, +421 517 598 010
Prievidza  SC Korzo, Nábrežná 1913/5A, tel.: +421 463 220 201, +421 463 220 202
Trenčín  OC Laugaricio, Belá 7271, tel.: +421 326 585 585,
  +421 326 585 598, +421 326 585 599
Trnava  OC Galéria Trnava, Veterná 40, tel.: +421 335 936 233, +421 335 936 300
Zvolen  OC HOBBY EXPRES, Obchodná 2, tel.: +421 914 340 947, +421 452 909 080
Žilina  MIRAGE SC, Námestie A. Hlinku 7/B, tel.: +421 412 908 030, +421 412 908 031

Sídlo spoločnosti v ČR:  Březí 102, 251 01 Říčany u Prahy, e-mail: info@oresi.cz, 
tel.: +420 323 608 000–4, fax: +420 323 666 244

Centrálny sklad pre ČR:  Březí 102, 251 01 Říčany u Prahy, 
tel.: +420 323 666 228

Sídlo spoločnosti v SR:  Drietoma, č.p. 939, 913 03 Drietoma, 
e-mail: info@oresi.sk, tel.: +421 326 499 022

Břeclav NC Břeclav, Lidická 139, září 2012
Chrudim prosinec 2012
Pardubice Nákupní park Pardubice,S. K. Neumana, říjen 2012
Plzeň Olympia Plzeň, Písecká 972/1, červenec 2012
Praha 9-Letňany říjen 2012
Třebíč Obchodní dům „Máj“Komenského nám., květen 2012

Poprad podzim 2012

Plánované predajne Oresi v ČR a SR: Predajne Oresi v SR:
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