




Nová dimenzia vo svojej triede

Kuchyne Livanza patria do portfólia vlastných zna-

čiek skupiny Oresi. Filozofi ou našej značky je prinášať 

preverenú kvalitu v atraktívnom dizajne za najnižšiu 

možnú cenu. S vedomím tohto náročného záväzku 

sme spolu s našimi nemeckými partnermi vyvinuli 

kuchyne Livanza, o ktorých môžeme smelo povedať, 

že sú novou dimenziou prémiovej triedy.

Fantázia a individualita

Kuchyne Livanza navrhujú poprední dizajnéri v du-

chu najaktuálnejších trendov. Súčasne vám Livanza 

ponúkne nekonečnú variabilitu vybavenia a usporia-

dania, pretože ju vyrábame individuálne, kus po kuse, 

presne na mieru vašim konkrétnym predstavám. Nej-

de len o to vybrať si kuchyňu. Ide hlavne o nekonečné 

možnosti realizovať akékoľvek sny o živote v kuchyni. 

Kvalita made in Germany

Kuchyne Livanza pre vás vyrábame v ultramo-

dernej nemeckej továrni. Najvyspelejšie výrobné 

technológie spolu s mimoriadne prísnou kontrolou 

kvality robia z každej kuchyne Livanza jedinečné 

nábytkárske dielo. Povestná kvalita made in Ger-

many uspokojí i vaše najvyššie nároky.

Právo na výhody

Livanza je najvýhodnejšia, pretože je od Oresi. 

Tieto naše kuchyne prinášajú najlepší pomer me-

dzi výkonom a cenou v strednej triede. A tak ako 

vždy v Oresi k nim patrí bezkonkurenčné množstvo 

výhod a bonusov. V Oresi sú výhody jednoducho 

vaše právo.



Marie Poledňáková
režisérka a scenáristka

Môj zážitok z nakupovania kuchyne od Oresi sa odo-

hral podľa najlepšieho možného scenára. Prišla som 

do príjemného kuchynského štúdia, stretla som sa 

s množstvom milých a pritom erudovaných ľudí, vy-

brala som si krásnu kuchyňu Livanza a som maximá-

lne spokojná. Vo fi lme by bol takýto príbeh nudný, ale 

v živote je to ideálne.

Juraj Kukura
herec a divadelný riaditeľ

Dizajn, kvalita, cena. To ma presvedčilo. Preto som 

aj ja zvolil Oresi. Všade, kde žijem a pracujem, 

v Bratislave, v Hamburgu a kdekoľvek inde, je ku-

chyňa Oresi skvelou voľbou.

Markéta Častvaj Plánková
herečka

Máme od Oresi dokonca dve kuchyne, obe značky 

Livanza. Páčila sa nám profesionalita a ústretovosť 

pracovníkov spoločnosti na všetkých úrovniach 

a dnes si veľmi užívame dokonalosť dizajnu a spra-

covania našich kuchýň.

Livanza, ktorá vo svojom názve nesie stopu anglic-

kého live – žij, je naozaj kuchyňou pre príjemný život.

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

S produktmi spoločnosti Oresi pracujem veľmi rád. 

Táto široká ponuka rôznych poňatí kuchýň je záru-

kou, že ak potrebujem vybaviť ktorýkoľvek z našich 

projektov, vždy tu nájdem optimálne riešenie, a to aj 

z hľadiska výhodnej ceny. Navyše odborníci z Oresi 

majú cit pre pôsobenie ich kuchýň v širšom kontexte 

bývania. A takáto súhra je zmyslom architektúry.



ERUKA | TEWA

Vysoký čierny lesk/koňakové drevo

Kresby v dreve sú vždy silným impulzom pre mo-

derný interiér. Zvlášť dnes, keď moderné techno-

lógie vedia vytvoriť na povrchu nábytku skutočne 

umeleckú interpretáciu prírodnej energie dreva. 

Architekti zároveň radia kombinovať takéto na-

turalistické drevené obrazy s hladkými plochami, 

aké sa v prírode nevyskytujú. Je výsledkom napä-

tie, alebo rovnováha? Rozhodnite sami.



ANGEL | PRINCESS

Biely hodvábny mat/Perleť cappuccino

Charakter dnešnej kuchyne ako dôležitej miestnos-

ti v našich bytoch neurčujú len použité dekóry ale-

bo farby, ale aj ich technické vyhotovenie. Môžete 

si vyberať z množstva rôznych typov povrchových 

úprav. Každá z nich reaguje inak na svetlo a tieň 

a vytvára tak prostredie so špecifi ckou náladou. 

Hodvábne očarujúce maty kuchýň Livanza, zvlášť 

ak sú ešte doplnené o perleťový efekt, vyžarujú do 

priestoru doslova hmatateľný pokoj. Každý deň sa 

v nich môžete dotknúť svojho šťastia. 



TEWA | ERUKA

Buk/Lesk v odtieni mesačného svetla 

Tiež obdivujete svetlé lesklé kuchyne? Potom sa 

vám iste bude páčiť dokonalý bielosivý lesk modelu 

Eruka. Ale prečo sa neinšpirovať našimi architekt-

mi a nedoplniť túto žiariacu kuchyňu jemným de-

korom svetlého dreva, ktoré k tej atraktívnej bielej 

pridá hrejivé prírodné zarámovanie? Lesklý povrch 

si bude od dreveného dekoru požičiavať priateľskú 

atmosféru. Drevo si od svetlých plôch vezme trochu 

lesku a efektnosti. A váš interiér nebude mať chybu.



VELVETIA

Biely zamatový mat

Patria do dnešnej doby skôr dynamické inte-

riéry s dramatickou energiou, alebo interiéry 

jemné a senzitívne? Zamatovo nežný povrch 

kuchyne Velvetia parí do tej druhej skupiny. 

Svetlo po ňom príjemne splýva a vytvára at-

mosféru pokojného a chráneného prístavu. 

V takejto kuchyni ľudia radi zakotvia.



CASCINA | SAVANA

Bielený dub/Sivý hodvábny mat

Moderný interiér čoraz častejšie ťaží zo zvláštneho 

vzťahu medzi bytostne odlišnými pocitmi. Niekedy 

je to príjemný kontrast odtieňov, inokedy nečakaný 

akord medzi zdanlivo nesúrodými materiálmi. Také 

je stretnutie kresby drsného dreva na povrchu kla-

sicky poňatej kuchyne Cascina s hodvábnym po-

vrchom, ktorého odtieň prirovnali dizajnéri k farbe 

búrkového mraku. A pritom sa zdá, že nič k sebe 

nepatrí viac.



CAMELIA | TEWA

Petrolejová modrá/Vybielené drevo

Pastelové farby majú v histórii dizajnu obdobia, v kto-

rých sú veľmi populárne i časy, keď sa na ne trocha 

zabúda. Lenže z kuchýň, a to tak z nábytku, ako aj 

z príslušenstva a vybavenia, tieto tóny nikdy neod-

chádzajú. Modelový rad Camelia ponúka niekoľko 

nadčasovo atraktívnych odtieňov. K ich upokojené-

mu a pritom podnecujúcemu výrazu sa veľmi hodia 

dekory kuchýň Tewa, ktoré sú inšpirované poetickými 

kresbami v dreve. Moderná senzitivita našich dizajné-

rov má tisíce tvárí.



VIRGINIA | ERUKA

Pieskový svetlý dub/Vysoký biely lesk

Kresba dubového dreva sa pomaly, ale isto opäť 

stáva dizajnovým trendom. Vzory dubového dreva 

sú pôsobivé, ale nie nápadné, a preto sa hodia do 

tradičného i moderného bývania. Svetlý dub mode-

lového radu Virginia prináša v kombinácii s vysokým 

leskom bielej kuchyne Eruka pocit, že sme sa ocitli 

až v umeleckom interiéri, no s mimoriadne útulnou 

a domáckou atmosférou. A čisté riešenie bez rúčok 

ešte posilňuje estetické kúzlo tejto zostavy.



STEVIA | SAVANA

Ohnivá červeň/Sivý hodvábny mat

Červená farba dodá každému interiéru vzrušujúci 

pôvab. A ohnivá červeň modelu Stevia v kombi-

nácii s tmavosivým matom Savana doslova oslňu-

je apartnosťou. Vytvorte si okolo seba prostredie, 

ktoré budete radi a často obdivovať. Nikto už 

nemôže pochybovať o vašej životnej energii a tem-

peramente. Toto je vlajková loď domácnosti, kde sa 

žije naplno a s pôžitkom.



TEWA | ERUKA

Alpský buk/Lak s vysokým čiernym leskom

Čierna farba je v interiéri vždy noblesná, niekedy však 

až príliš. Pre harmonickú atmosféru všedných i  svia-

točných dní v kuchyni je dobré pridať k nej živú kresbu 

svetlého dreva. Tak ako na obrázku spojili naši dizajnéri 

lesklú čiernu kuchyňu Eruka s dekorom alpského buka 

modelovej línie Tewa. Prírodou dýchajúci dezén dreva 

sa tlmene odráža v lesklom povrchu a vytvára mno-

ho prechodových odtieňov a priestorových efektov. 

Mimovoľne si pripomenieme, že pre starých čínskych 

mudrcov bola čierna farbou nebies.



TEWA | CASCINA

Bielený dub

Jemná kresba bieleného duba je v tejto kombinácii 

vo dvojitom vyhotovení. Raz na hladkých plochách 

kuchyne Tewa podporuje jej minimalistický vzhľad 

a pôsobí až avantgartne. A druhýkrát na kazetovo 

vyhotovenom povrchu kuchyne Cascina pripomí-

na skôr taliansku renesanciu. Rozdiel medzi týmito 

dvoma poňatiami nie je veľký, stačí však na to, aby 

ich stretnutie v jednom interiéri bolo vzrušujúco 

krásne.



STEVIA | AREKA

Vysoký biely lesk/Limeta

Byt alebo dom plný svetla. Splnenie tohto sna 

nesúvisí len s veľkými oknami. Biely lesklý kuchyn-

ský nábytok presvetlí každý priestor a pridá svetlo 

tak interiéru, ako aj vášmu životnému pocitu. A keď 

bielu zostavu obohatíte o limetkovo šťavnatú partiu, 

pozvete tým slnko na trvalú návštevu. Psychológia 

farieb nás učí, že v takejto kombinácii sa cítime slo-

bodní a plní elánu. Ako na slnečnej strane života.



AVANTGARDE

Viacvrstvový lak vo vysokom lesku

Dokonale zhotovený viacvrstvový lak pokrýva náby-

tok Avantgarde leskom takým nádherným, až máme 

pocit, že táto kuchyňa je vyrobená z jedného kusa 

najušľachtilejšieho porcelánu. Stačí jeden pohľad na 

dvierka bravúrne vybrúsené tak, aby na otváranie 

neboli potrebné držadlá, a ste si hneď istí, že pred 

sebou máte majstrovský kúsok súčasných nábytká-

rov a ich najvyspelejších technológií. Takéto elegant-

né a moderné chápanie je doslova avantgardné.



VIRGINIA | STEVIA | AREKA

Zemitý dub/Ohnivá červeň/Čierny mat

Súčasný interiér má rád kombináciu dekorov a fa-

rieb. Móda praje nápaditým spojeniam, pretože prá-

ve tak vzniká jedinečná atmosféra naladená presne 

pre konkrétnych používateľov kuchyne. Na striedaní 

dekoru zemitého duba modelu Virginia s hladkými 

farebnými plochami skriniek Stevia a Areka prezen-

tujú naši dizajnéri, ako je možné dať priestoru ryt-

mus a priateľskú energiu. Taká kombinácia je ako 

dobrá hudba. Nikdy neprestane baviť.



SONATA

Béžový lak s matným povrchom

Kazetové poňatie dvierok kuchýň Sonata pripomí-

na dokonalé vyhotovenie klasických hudobných 

nástrojov. Len tie elegantné línie, ktoré do nástrojov 

musel ručne vyrezať starodávny majster, u nás pro-

gramujú do počítača poprední dizajnéri a do dosiek 

ich vybrúsia najvyspelejšie robotické frézy. Krása je 

to však stále rovnaká a my si môžeme len domýšľať, 

či tieto večné kuchyne prinášajú do nášho bývania 

štýl provensálsky, rustikálny, alebo azda veľkomest-

sky romantický…



ERUKA

Žltý lak/Sivá leštená metalíza

Ako si už všimli zakladatelia moderného maliarstva, 

nikde v prírode samovoľne nevzniká dokonale jed-

noliata a nemenná farebná plocha. Tú vie vytvoriť 

len človek. Preto je i ten najmodernejší minimalis-

ticky poňatý nábytok vlastne veľmi ľudský. Farebná 

škála modelového radu Eruka ponúka rôzne interié-

rové kompozície. Ich umeleckosť je ešte zvýraznená 

módnym bezrúčkovým poňatím. A napriek tomu 

jednoznačne cítime, že za tým všetkým je ľudský 

zmysel pre krásu, pohodu a radosť zo života.



BELLISSA

Kto hovorí, že biela farba je len jedna? Na kuchy-

niach Livanza sa vďaka rôznym povrchovým úpra-

vám mení od hodvábne jemnej cez rôzne stupne 

lesku až k vysokožiarivým bieloskvúcim plochám, 

ktoré pripomínajú najbelší leštený mramor. Bellissa 

je biela v nenápadnom poňatí. Leskne sa prirodze-

ným a živým pôvabom. Nie div, že jej meno je odvo-

dené od latinského názvu kvetiny, ktorú každá žena 

dobre pozná. Je to sedmokráska.

Leštená biela



KASMIRA | STEVIA

Vysoký biely lesk/Červený lesk

Biele kuchyne patria trvale k najobľúbenejším mo-

delovým radom. Biela farba má však v súčasnej ku-

chyni tisíc podôb a v každej z nich vyznieva inak. Do 

hladka tvarovaná Kazimíra predvádza svoj pôsobivo 

jemný biely odtieň ako modelka šaty z vybranej lát-

ky. Jahodovočervený lesk línie Stevia prichádza do 

tejto kombinácie s priateľskou pripomienkou: Keď 

ide o prostredie, v ktorom žijete, nebuďte skromní.



SONATA

Hodvábne sivý mat

Sivá je pravdepodobne najpopulárnejšou farbou 

súčasnosti. Letia sivostrieborné autá, nosí sa sivé 

oblečenie a vyberajú sa sivé kuchyne. Sivá vie vy-

tvoriť neutrálne a pritom elegantné prostredie, 

v ktorom zažiari každý ďalší detail, prvok alebo 

kontrastný dekor. Pri kuchyniach Sonata sú to 

rámčeky, ktoré v hodvábne sivej vyniknú ako krás-

ne ťahy na obrazoch.



ARIA

Hodvábny mat odtieňa magnólia s patinou

Tradičné decentne ozdobné poňatie kuchynského 

nábytku nestratí nikdy svojich obdivovateľov. Har-

mónia a klasický rytmus, ktoré vychádzajú z mierne 

zdôraznených obdĺžnikových a štvorcových línií, pat-

ria pre mnohých z nás k domovu. V prípade kuchyne 

Aria je však jej príjemnosť posilnená moderným, do-

konca i veľmi módnym hodvábne matným vyhoto-

vením povrchu v odtieni magnólia. Je to retro, alebo 

moderna? Ktovie. Ale je to pôvab sám.



SAVANA | KAAVA

Rôzne odtiene hnedej nenápadne vstúpili do našich 

interiérov a získavajú v nich čoraz významnejšie 

miesto. Nie div. Prinášajú veľmi domácku atmosfé-

ru, čo azda súvisí s tým, že hnedá je káva s mliekom, 

čokoládová torta alebo napríklad aj správne upra-

vená pečienka. Súčasní dizajnéri všakhľadajú nové 

cesty, ako urobiť z hnedej farbu módneho sveta. Čo 

tak napríklad pridať trochu bronzu alebo piesku, 

nie je to apartné?

Pieskovo béžový mat/Bronz



ERUKA

Vysoký čierny lesk/Vysoký sivý lesk

Akord medzi dvomi odtieňmi jednej modelovej lí-

nie môže byť široký, s veľkým kontrapunktom a na-

pätím. Ale rovnako účinný je aj akord dvoch blíz-

kych odtieňov. Niečo podobné poznáme zo sveta 

módy ako „tón v tóne“. Dva odtiene lesku, ktoré pri 

vzájomnom odrážaní prechádzajú jeden do druhé-

ho, vytvárajú v kuchyni apartnú a nikdy nekončiacu 

vizuálnu hru. Pri každom pohľade objaví ľudské oko 

niečo nové.



SAVANA

Kryštalická šeď/Ružová „marshmallow“

Sivá je v súčasnom svete nábytku veľmi módnou 

farbou. Ponúka množstvo odtieňov, rozhodne najme-

nej toľko, ku koľkým sa odkazuje slávny bestseller 

Päťdesiat odtieňov sivej. A ako vedia čitatelia tejto 

knihy, kombinovať sivú možno prakticky akokoľvek 

a vždy je to prínosné. Veľmi zosvetlená cukríkovo 

ružová v kombinácii so sivou vytvára neskutočne 

vzrušujúcu atmosféru v zdanlivo seversky pokoj-

nom interiéri. Znovuzrodenie ružovej v súčasnom 

dizajne má v tejto kombinácii až erotický náboj.



STEVIA | KAAVA

Lesklá námornícka modrá/Art dekor betón

Sivá bola pôvodne farbou surovej ovčej vlny, 

a preto nebola po stáročia považovaná za sku-

točnú farbu. Až veľkí renesanční umelci po-

vzniesli sivú medzi farby hodné pozornosti. 

Sivá vie robiť doslova zázraky, aj tým si môže-

me vysvetliť súčasný sivý trend v kuchynských 

interiéroch. V kombinácii s jemnými pastelový-

mi tónmi, v prípade týchto kuchýň Livanza ide 

o námornícku modrú, potom sivá ukazuje, že 

dokáže vytvoriť atmosféru doslova magickú.



TEWA | SAVANA

Islandský javor/Ružová „marshmallow“

Nábytok s dekorom dreva môže niekto považovať 

za úplne tradičnú voľbu. Na druhej strane je drevo 

silnou inšpiráciou pre moderných dizajnérov 

a architektov, pretože vie vytvoriť hrejivú atmosfé-

ru domova. V súčasnosti je pri dekoroch dreva zre-

teľný trend stále jemnejších vzorov. A zdá sa, že tu 

platí poučka starých japonských maliarov, že čím je 

kresba krehkejšia, tým viac prináša do miestnosti 

energie. Cukríkovo ružová len potvrdí, že v jemnos-

ti je veľká sila.



AREKA

Čierny hodvábny mat/Biely hodvábny mat

Kombináciu bielej a čiernej vniesla do svetovej 

módy slávna francúzska návrhárka Coco Chanel už 

pred viac ako sto rokmi. A stále je to kombinácia 

atraktívna a moderná. Rovnako aj v interiéri. Zvlášť, 

ak nám ju súčasné technológie umožňujú realizo-

vať v mimoriadne pôsobivých povrchových úpra-

vách. Nad hodvábne matným vyhotovením kuchýň 

Livanza sa vám zatají dych a možno si pritom spo-

meniete na často citovanú myšlienku Coco Chanel: 

Móda zmizne, štýl zostane.



KOMFORT NA MIERU VAŠEJ OSOBNOSTI

Práca v kuchyni má byť ľahká a zábavná. Na to predo-

všetkým myslíme, keď hovoríme, že kuchyne Livanza  

prinášajú vysoký používateľský komfort. My totiž dá- 

vame týmto kuchyniam do výbavy umenie šetriť 

váš čas, energiu a efektívne využívať každý priestor. 

Vďaka tomu môžete i v kuchyni žiť s radosťou a po-

tešením. Napokon, myslíme si, že presne to od nej 

tiež očakávate. Veď je to váš každodenný partner.



KEĎ JE KUCHYŇA NAOZAJ KUCHYŇOU

Nemecká ultramoderná továreň, v ktorej vyrábame 

kuchyne Livanza, sa môže pochváliť storočnou tra-

díciou výroby nábytku. Sto rokov práce niekoľkých 

generácií na špičkovej pozícii v odbore je jedineč-

ným zdrojom skúseností. Pozrite sa na kuchyne 

Livanza zblízka a všimnite si množstvo nápaditých 

detailov a dômyselných riešení. Pri každom porov-

naní vás Livanza presvedčí, že táto kuchyňa je na-

ozaj kuchyňou.

Kuchyne Livanza disponujú obrovskou škálou riešení, ktoré sú v závislosti od vybraného 

poňatia štandardnou alebo voliteľnou výbavou.

Spevňujúci oceľový profi l na extrémne zaťaženie skriniek.

Efektná antikorová pätka chráni spodnú hranu nábytku proti 

vlhkosti a mechanickému poškodeniu.

Zafrézovaná a vlepená soklová tesniaca lišta spolu s rekti-

fi kačnou nohou sú príkladom skrytých funkčných detailov 

dôležitých pre dlhú životnosť kuchyne.

Zafrézované kovové držadlá sú lakované do farebného od-

tieňa totožného s povrchom dvierok.

Dokonalé osadenie komponentov je vo funkčnej a dizajnovej 

kuchyni nevyhnutnosťou.

Svetelný LED profi l do zadnej hrany sklenenej police. Každý 

dizajnový prvok posilňuje výsledný dojem.

Držadlá zafrézované do hornej alebo dolnej hrany dvierok 

sú pohodlné, bezpečné a štýlové.

Špeciálna retenčná vaňa slúžiaca na zachytenie kvapkajúcej 

vody z umývačky.



Camelia 122 Savana 230 Savana 233

Savana 235 Savana 246

Camelia 166 Camelia 179 Camelia 197

Savana 239 Savana 240 Savana 241 Savana 248

Tewa 101 Tewa 111 Tewa 173 Tewa 185 Tewa 187Tewa 145

CK 1

Vicolo 174 Antico 175

Tewa 171 Tewa 176

Savana 237

Bellissa 194 Bellissa 195 Bellissa 196 Bellissa 198 Bellissa 200 Bellissa 420

Robinia 413 Robinia 415 Robinia 421

Eruka 295 Eruka 296 Eruka 297 Eruka 298 Eruka 299Eruka 268

CK 2

Virginia 177 Virginia 178

Kaava 126 Kaava 132 Kaava 133 Kaava 134

Eruka 265 Eruka 267

Areka 422

Areka 423 Areka 428 Areka 429 Areka 430 Areka 431 Areka 433 Areka 434

DVIERKA – CENOVÉ KATEGÓRIE



Andanta 378 Andanta 379

Magica 417Viva 395 Viva 397

Kasmira 380 Kasmira 384Kasmira 381 Kasmira 382

CK 3

Kasmira 383

Velvetia 391Velvetia 389 Velvetia 392

Sonata 435 Sonata 446

Satina 393 Satina 394

Sonata 439Sonata 436 Sonata 437 Sonata 438

Aria 447 Cascina 484

Angel 353Princess 441 Princess 442 Princess 443

Cascina 488

Avantgarde 351

CK 5

CK 4

Storia 487

Denim 338 Stevia 341Stevia 300 Stevia 302 Stevia 304 Stevia 306 Stevia 342 Stevia 343

CK 3

Stevia 344

DVIERKA – CENOVÉ KATEGÓRIE
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Umývačka Electrolux  
ComfortLift® je prvá svojho  
druhu a ponúka najpohodlnejší 
prístup k riadu. Vďaka  
unikátnemu mechanizmu,  
ktorý nadvihne dolný kôš 
umývačky bližšie k vám,  
sa už pri manipulácii s riadom 
nebudete musieť zohýbať.

Pozdvihnite
svoje očakávania

Spotrebiče značky Bosch spĺňajú tie najvyššie očakávania.
Vďaka precíznemu spracovaniu a zmyslu pre detail spájajú
najmodernejšie technológie a dokonalý dizajn. Aj preto
sú najpredávanejšou značkou veľkých domácich 
spotrebičov v Európe.*

Prezrite si spotrebiče od značky Bosch: 
www.bosch-home.com/sk

Prekvapivo jednoduché.
Jednoducho perfektné

*  Kategória veľké domáce spotrebiče. Zdroj: Euromonitor, objemy predaja, 2017

2181563_BOSCH-katalog_Livanza_A4_v02.indd   1 19/11/2018   13:36



VERÍME, ŽE ŽIVOT 
MÔŽE BYŤ 
JEDNODUCHŠÍ

ZJEDNODUŠTE SI 
ŽIVOT SO SPOTREBIČMI 
GORENJE.

www.gorenje.sk
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Kvalitné a technologicky vyspelé spotrebiče MORA 
vašu domácnosť životom určite naplnia.

www.MORA.sk

Koľkokrát 
ste túžili po 

kuchyni plnej
života?

Perfektné ovládanie.
Naše výrobky ponúkajú 

rad praktických funkcií a ich 
intuitívne ovládanie.

Tá najlepšia voľba do domácnosti.
Veľký výber sortimentu, čisté
a elegantné línie spotrebičov 

do každej kuchyne.

Štýlové i praktické.
Prémiové spotrebiče MORA sú 

zdobené moderným a dokonale 
funkčným dizajnom.

Výnimočná spoľahlivosť.
Odolnosť a dlhá 

životnosť sú pre nás 
samozrejmosťou.

Chránime prírodu.
Neustále znižujeme 

dopady výroby na životné 
prostredie.

100% podpora.
Naša zákaznícka linka 

a servis sú tu pre vás každý 
pracovný deň.



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 SPOLOČNOSTI – 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

CENTRÁLNY SKLAD – ČR
Průmyslová 102 

251 01 Březí

tel.: +420 323 666 228

SÍDLO SPOLOČNOSTI – SR
Zlatovská 2195/36

911 05 Trenčín 

e-mail: info@oresi.sk 

tel.: +421 326 499 022

www.oresi.sk

CENTRÁLNY SKLAD – SR
Zlatovská 550

911 05 Trenčín 

tel.: +421 326 499 023

PREDAJNE



V tomto katalógu sú vyobrazené modely kuchýň Livanza s voliteľnými doplnkami, ktoré nemusia byť súčasťou 

základnej zostavy kuchyne. Informácie týkajúce sa technických údajov, konštrukcie, materiálov, povrchovej úpravy 

vrátane odtieňa, záruky a celkového vzhľadu sa vzťahujú na obdobie zadania katalógu do tlače. Všetky informácie

a vyobrazenia v katalógu uvedené majú informatívny charakter a nepredstavujú návrh na uzavretie zmluvy.

Spoločnosť Oresi Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky podrobné 

informácie vrátane aktuálnych cien a dodacích podmienok vám na želanie poskytne váš predajca kuchýň Oresi.

2019 © vydala spoločnosť Oresi Slovakia s. r. o. 

www.oresi.sk


