Nabídka služeb:
a) Kompletace (montáž) kuchyňských linek,
nábytkových sestav a pokládka plovoucích podlah
b) Zakázková a malosériová výroba nábytku
c) Stavební práce v interiéru:
• Instalatérské práce, příprava rozvodů vody,
zapojení spotřebičů
• Elektroinstalační práce, příprava rozvodů elektro,
zapojení spotřebičů
• Obkladačské práce, provedení obkladu kuchyní,
pokládání dlažby, PVC, koberce
• Sádrokartonářské konstrukce
• Malířské práce a tapetování
d) Technické poradenství a zaměření kuchyní

zakázková i malosériová výroba nábytku | montáže kuchyňských linek a nábytkových sestav | instalatérské, topenářské,  
elektroinstalační, obladačské a malířské práce | sádrokartonářské konstrukce a pokládka podlah
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Dílenské &
Montážní
Standardy

1400 x 800mm, výška 750mm
materiál: ořech miláno
hrana: ABS 2mm

DEKORY POUŽÍVANÉ PRO KUCHYNĚ ORESI
LTD BUK
3660x1830x16mm

cena (vč. DPH): 9800,- Kč

LTD METALIK
2500x1830x16mm
konferenční stolek
800 x 600mm, výška 400mm
materiál: ořech miláno, tl. 48mm
hrana: ABS 2mm, sklo: mléčné 4mm
cena (vč. DPH): 4690,- Kč

Bar
materiál: lamino švestka
tl. baru: 60mm
hrana: ABS 2mm
cena (vč. DPH): 8985,- Kč

LTD KALVADOS
3660x2070x16mm
LTD OLŠE
2500x1830x16mm
LTD OŘECH IMPERIAL
2500x1830x16mm
LTD OŘECH MILÁNO
2800x2070x16mm
LTD ŠVESTKA
2800x2070x18mm

vinotéka
395 x 500mm, výška 720mm
materiál: lamino kalvados
hrana: ABS 2mm
cena (vč. DPH): 4250,- Kč

LTD VIŠEŇ
3660x1830x16mm
LTD WENGE
2500x1830x16mm

Dílenské Standardy

Jídelní stůl
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Nabídka služeb:
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nábytkových sestav a pokládka plovoucích podlah
b) Zakázková a malosériová výroba nábytku
c) Stavební práce v interiéru:
• Instalatérské práce, příprava rozvodů vody,
zapojení spotřebičů
• Elektroinstalační práce, příprava rozvodů elektro,
zapojení spotřebičů
• Obkladačské práce, provedení obkladu kuchyní,

LTD OŘECH IMPERIAL
2500x1830x16mm

pokládání dlažby, PVC, koberce
• Sádrokartonářské konstrukce
• Malířské práce a tapetování
d) Technické poradenství a zaměření kuchyní
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Usnadníme
budování
Vašeho domova.
Služby spojené s dokončením Vašich kuchyňských linek,
výrobou nábytku a dalšími službami

Jídelní stůl
1400 x 800mm,
výška 750mm
materiál: ořech miláno
hrana: ABS 2mm
cena (vč. DPH): 9800,- Kč

konferenční
stolek
800 x 600mm,
výška 400mm
materiál: ořech miláno, tl.
48mm, hrana: ABS 2mm,
sklo: mléčné 4mm
cena (vč. DPH): 4690,- Kč

Bar
materiál: lamino švestka
tl. baru: 60mm
hrana: ABS 2mm
cena (vč. DPH): 8985,- Kč

SLUŽBY V DÍLNĚ
Výroba nábytku a bytových doplňků
ke kuchyním ORESI.
Proč máme Váš nábytek vyrábět právě my?
• používáme materiál dodaný firmou ORESI.
Vyrobený
nábytek má totožný vzor i odstín jako dodaná kuchyňská linka,
• na zpracování materiálu používáme vhodné strojní technologie
a tak nebojujeme s „oštípanou“ hranou zakrytou hranící
páskou,
• potřebujete li pomoci s konstrukcí či zaměřením náš odborný
pracovník přijede domů k Vám.
• po dohodě můžete pozorovat JAK se to dělá a to přímo
na dílně.
• hrany olepujeme do šíře až 60mm. Maximální tl u ABS jsou
3mm a u masivu až 6mm
Jak na to:

a) Truhlářské úpravy či výrobky z pracovních desek
Konstrukční návrh i objednávku materiálu zadáte přímo na
prodejně ORESI. Informace o Vašem požadavku si naši odborníci
předají prostřednictvím poznámky v kupní smlouvě nebo nabídky.
Vás bude kontaktovat přímo vedoucí dílny před montáží. Díly si
sami v ORESI vyzvedneme, upravíme a přivezeme na montáž.

b) Výrobky z „lamina“
Na prodejně ORESI uděláte základní návrh prvku. Informace o
BRANDT
Vašem požadavku prodejce předá na náš dispečink prostřednictvím
Perfektní hrany pro náročné zákazníky
poznámky v kupní smlouvě nebo nabídky. Náš technik vypracuje
konstrukční návrh prvku (rozměry a použitý materiál) a bude Vás
informovat o ceně. Připraví pro Vás nabídku k potvrzení.
Nabízíme Vám, našim zákazníkům,
inovativní a technicky pokrokové
a výkonné olepovačky.
Hospodárnost a kvalita mají nejvyšší
prioritu a zajišťují Vám dlouhodobé
konkurenční výhody.
S roční výrobou více jak 2000
olepovaček jsme specialistou na
hrany v Homag Gruppe a vůdcem
světového trhu v našem odvětví
trhu.
Vysoký stupeň standardizace ve
spojení s progresivními výrobními

technologiemi a přes 50 let
zkušeností ve výrobě strojů zaručují
dobrý poměr cena/výkon při
nejvyšší kvalitě.
Jasně členěný program výrobků
je zaměřen na aktuální a budoucí
trendy trhu.
Středem pozornosti všech našich
vývojů jsou praktická a hospodárná
řešení, která Vám zaručují nejlepší
výrobní výsledek.

Upozornění:
Přes naší snahu o urychlení všech postupů a přesunu informací, jde
přeci jen o atypickou výrobu. Dodací lhůta prvků výroby je 15 dnů
od potvrzení objednávky výroby.

vinotéka
395 x 500mm, výška
720mm
materiál: lamino kalvados
hrana: ABS 2mm
cena (vč. DPH): 4250,- Kč

•

Olepení hran dílců
z lamina a kuchyňských
pracovních desek tl.28
a 38 mm nebo desek
EUROLIGT do tl. 60mm
na zakázku.

• Hrany olepujeme do
šíře až 60mm. Maximální
tlouka u ABS jsou 3mm
a u masivu až 6mm.

