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BAUFormATKüchen

Máte styl a znáte svoji cenu. 
neradi se omezujete, a proto jsou 
tady německé kuchyně Bauformat 
od předního evropského výrobce. 
nekonečno variací barev, tónů, 
povrchů a forem vám umožní 
vytvořit svět s autentickým 
výrazem vaší osobnosti.

Záměrně

jedinečný

Zkušenost s výrobou miliónů 
špičkových kuchyní je nepřehléd-
nutelná na množství technických 
a koncepčních řešení. Sto let 
německého perfekcionizmu  
se prostě nedá nahradit.

Generace

ZKušeností

Ať se na kuchyně Bauformat 
podíváte z kterékoli strany, 
vždycky uvidíte jen nejmodernější 
světový design, aktuální a futu-
ristické technologie a perfektní 
nekompromisní kvalitu zpracování. 
Společně s výhodami Oresi je to 
skutečný šampión ve své třídě. 

šampión

ve své třídě



Vestfálské město Löhne s velkou tradicí nábytkář-

ského průmyslu nese hrdé označení „hlavní světové 

město kuchyní“ (Die Weltstadt der Küchen).

Společnost Bauformat zde svůj výrobní závod

začala budovat už v roce 1929. Dnes v našich 

ultramoderních provozech vyrábíme denně více 

než 500 kuchyní, které pak putují do celého světa. 

DIE WELTSTADT DER KÜCHen



PAMPLONA

Šedý křemen ve vysokém lesku (Quarzgrau hochglanz)

S každým úhlem nový odstín, to je kouzlo šedé.



RHODOS
COMO

Vysoký arktický lesk (Arktis hochglanz)

Tmavé dřevo (Scuro)

I za bílého dne může zazářit hvězda.



BERLIN
SINGAPUR

Černý hedvábný mat (Schwarz seidenmatt)

Mosaz (Metallaufl age Messing)

Interiér, který umí trvat na svém. Jako vy.



ROM
SATIN

hluboký bílý mat (Weiß Glass)

Kuchyň pyšná

na svého majitele.



MEDINA

hedvábný mat, odstín magnólie

(Magnolie Seidenmatt)

Měděná patina (Patina Kupfer)

Vzpomínka na voňavé časy.



 OBSESE

nekompromisní zpracování

každého detailu

Dokonalost neexistuje,

ale může se stát posedlostí.



 RHODOS

Vysoký lesk, dekor ušlechtilé nerezové oceli

(Inox hochglanz)

Každý den pohled do tváře

vznešeného interiéru.



SAN REMO 
PORTO S
BREST

Světlý dub v odstínu písku (eiche Sand)

hedvábný mat v odstínu carbon (carbon Seidenmatt)

Antracitový beton (concrete anthracite)

Vysoká škola designu: harmonické souznění 

struktur a stylů.



 COLUMBIA

Bílý hedvábný mat (Weiß seidenmatt)

Kuchyňská geometrie v bílé zvlášť vyniká.



 SOFISTIKOVANOST

Vnitřní osvětlení zásuvky pro rychlou a bezpečnou orientaci

Práce v kuchyni musí být zábavou.



SAN REMO
PORTO

Dub Terra (eiche Terra)

Karbonový hedvábný mat (carbon Seidenmatt)

Proč dělat kompromisy, když víte, co chcete.



 PORTO
 PAMPLONA

Bílý hedvábný mat (Weiß seidenmatt)

Šedý křemen ve vysokém lesku 

(Quarzgrau hochglanz)

Z jemných tónů se rodí silný design.



 SEVILLA

hedvábný mat, odstín magnólie 

(Magnolie seidenmatt)

Ani bílá, ani krémová. Nikdy fádní.



BALI
PORTO

Světlá kresba (Grain hell)

hedvábný čokoládový mat 

(chocolate Seidenmatt)

Dva principy, jedna přitažlivost.



 INVENCE

Integrované prosvětlené dno

horních skříňek

Kuchyně plná kreativních řešení.



GIRONA
SINGAPUR

Bílý hedvábně matný lak (Weiss Seidenmatt lackiert)

Metalický povrch v dekoru nerezové oceli

(Metallaufl age edelstahlfarbig) 

Různorodé materiály, prvky a nápady

si rozumějí, když je tlumočníkem architekt.



 BERLIN
 LONDON

hedvábný mat v odstínu šedý křemen

(Quarzgrau seidenm)

Kaštanová imprese (Maroni)

Pro dotek krásy nemusíme 

spát pod hvězdami.



 BAKU
 BREST

hedvábný mat (Silk seidenmatt)

Bronz (Kupferbronze)

Vyvážené partnerství.

I od kuchyně se někdy 

můžeme učit.



 EXAKTNOST

Linie madel v geometricky přesném sesazení

Přesnost je výsadou králů.



 RHODOS

hedvábný vysoký lesk (Silk hochglanz)

Dílo jako krásné tajemství.

Chybí jen váš podpis. 



SAN REMO
PORTO

Dub (eiche)

hedvábný karbonový mat 

(Kohlenstoff  seidenmatt)

Můj život mi rozumí.

Kuchyně získala cenu BMK Innovation price 2016/17



MILANO

námořnická modrá (navy)

hedvábný mat v bílé (Seidenmatt Weiß)

Nezapomenutelná skladba

s romantickou melodií.



 RAFINOVANOST

nerezová lišta brání pronikání vlhkosti

I účelná řešení mohou být elegantní.



 BALI
 PORTO S

Světlé ušlechtilé dřevo 

(Grain hell senkrecht)

Zelený hedvábný mat 

(ever Green Seidenmatt)

Prostředí, které vám každý

den nabídne nové přátelství.



 RHODOS

Bílý vysoký lesk (Weiß hochglanz)

Originály vznikají z jednoduché

myšlenky, že všechno může být i jinak.



SAN REMO
BAKU

Dub Terra (eiche Terra)

nugátový mat (nougat Seidenmatt)

… to, co dělá věci krásnými, je neviditelné,

řekl jsem malému princi…



 FINESA

Bezúchytkové otevírání řady

cuccina purista

Když je design dogma.



 TORINO
SINGAPUR

hedvábný mat v odstínu pískově béžové

(Sandbeige seidenmatt)

Metalický povrch v dekoru nerezové oceli

(Metallaufl  age edelstahlfarbig)

Elegance je setkání odvahy a citlivosti. 

Každá žena to ví…



 COMO

hnědé dřevo (Scuro)

Každý den pohled do tváře

vznešeného interiéru.



 BERLIN
 PAMPLONA

Bílý hedvábný mat (Weiß seidenmatt)

Černý hedvábný mat (Schwarz seidenma)

Ohnivě červený lesk (Fire hochglanz)

Kuchyně kosmického věku.



 NUANCE

Plný výsuv se skleněným bokem

Každá nuance posiluje výsledný dojem.



COMO
PAMPLONA

Linie světlého dřeva (Luminoso)

Vysoký lesk v odstínu navy (navy hochglanz)

Recept na hezký den máte v kuchyni.



 CHICAGO

Dekor keramika (ceramica)

Moderní a pradávná. Keramika,

setkání hlíny s ohněm.



RHODOS
SINGAPUR

Vysoký bílý lesk (Weiß hochglanz)

Mat inox (Metallaufl age edelstahlfarbig)

Stav beztíže umějí navodit i designéři.



 KOMFORT

Víceprostorový kontejner s organizéry

pro efektivní ukládání

Pořádek dělá přátele i v kuchyni.



 CAMBRIDGE S

hedvábný mat v odstínu Karbonu (carbon seidenmatt)

hedvábný mat Indian summer (Indian summer seidenmatt)

Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost 

není maličkost.



 LONDON

Černé a šedé mystické dřevo

(Dartmoor, nero)

Kuchyně jako hlavní město vašeho

osobního státu.



 ROM SATIN
 PAMPLONA

Kalené sklo (Glass)

Černý hedvábný mat (Schwarz seidenmatt)

Kráska s jemnou tváří. Každý se za ní otočí.



nespoČeT Barevných řešení a materiáLŮ

Co si budete přát…

Materiál, barvu, dekor.

A nechte se unést.



nespoČeT dispoZičních řešení

Co si budete přát…

Dispozice, technologie, výbava. 
K vám patří originál.

Co si budete přát

Dispozice, technologie, výbava.
K vám patří originál.
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Značka Hoover již 110 let přináší inovace a technologická řešení pro domácnost spolu se stylem a elegancí.  
Vedle klasických moderních tvarů spotřebičů nyní nabízí i ucelenou řadu vestavných spotřebičů  
v rustikálním retro designu. Detaily jako ovládací knoflíky a madlo se prolínají celou linií od horkovzdušné  
trouby, plynové varné desky až po komínový odsavač par. Dvě barevná provedení starobílá a antracitově  
šedočerná elegantně doplní kuchyně v rustikálním designu, vyzdvihnou jejich krásu a přinesou  
do domácnosti teplo domova.

www.hoover.cz



Dokonale se přizpůsobí všem 
 vašim potřebám. BEZ OBAV.

www.aeg.cz 
 /aegceskarepublika

STRÁŽCI
VAŠÍ KUCHYNĚ

Technologie FlexiBridge™ umožňuje propojit jednotlivé 
varné zóny indukční desky do větších celků a zajistit 
tak její nejvyšší možnou flexibilitu.

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 pros-
tředí.

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.

WWW.RSTS.CZ

aTrAkTiVnÍ ÚrOkOvÁ SaZbA
pO CeLoU dObU sPlÁcEnÍ

MoŽnOsT MěNiT vÝšI SpLáTeK

BeZ nUtNoStI MíT VlAsTnÍ úSpOrY

rYcHlÉ ScHvÁlEnÍ ÚvĚrU

aTrAkTiVnÍ ÚrOkOvÁ SaZbA

Soft Close – pomalé dovírání 
dvířek
Trouby Hoover disponují konstruk-
cí dvířek s pomalým a tichým doví-
ráním, která zabraňuje nechtěnému 
zabouchnutí dvířek a samozřejmě 
zpomaluje opotřebení materiálu. 

Dvojité trouby
Vybrané modely trub jsou tzv. dvo-
jité, což znamená, že prostor trou-
by lze rozdělit na 2 zcela oddělené 
pečicí prostory. Horní a dolní pečicí 
prostor mohou být použity zvlášť, 
každý prostor má vlastní ventilátor, 
vlastní ovládání a lze v nich nasta-
vit zcela odlišnou teplotu pečení.  

Trouby řízené přes wi-fi
Technologie One Fi umožňuje ovlá-
dání trouby a aktivování funkcí na  
dálku pomocí aplikace Wizard ve  
Vašem telefonu. Troubu tak můžete  
ovládat, ať jste kdekoliv. Můžete si  
tak například nastavit předehřívání  
trouby cestou domů z nákupu a za- 
čít péct hned po příchodu domů.

Rovnoměrná distribuce tepla
Zajišťuje rozložení horkého vzdu-
chu v celém prostoru a zvláště na 
jedné úrovni a rychlá obnova tep-
loty po termálním šoku. Exkluzivní 
systém cirkulace horkého vzduchu 
určený pro různé velikosti trouby 
pro dosažení stabilní teploty v celé 
dutině, zaručuje jednotné vaření  
a zajišťuje rychlé obnovení teploty.

Chef panel
Chef Panel je vzduchový doprav-
ník umístěný ve vnitřním prostoru 
standardních trub o objemu 68l. 
Zlepšuje cirkulaci vzduchu, zajišťu-
je stabilní rozložení teploty uvnitř 
trouby s rychlým návratem teploty 
při teplotním šoku a zaručuje rov- 
noměrné vaření.

Příslušenství
Maximální praktičnost pro spotře-
bitele je pro nás důležitá, proto 
nabízíme modely vybavené teles-
kopickými pojezdy a různými dru-
hy plechů. Novinkou je pak sonda 
na maso, která kontroluje teplotu 
přímo uvnitř připravovaného masa 
či ryby. 

Nová vestavná řada Hoover Vanity



Nerezové a pyragranitové dřezy, kuchyňské baterie, 
odsávače par a nádobí PYRAMIS.

"NĚKTERÉ VĚCI 

JSOU V ŽIVOTĚ NEMĚNNÉ"

www.pyramis.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

prodejny oresi

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



V tomto katalogu jsou vyobrazeny modely kuchyní Bauformat 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


