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Ke každé kuchyni neodmyslitelně patří i její osvětlení a i v tomto 
se firmy předhánějí s nejnovějšími nápady. My svým klientům 
nabízíme LED pásek, jejž lze zafrézovat do jakéhokoli tvaru, písmene 
či hada – nic není nemožné.

Milovníci dobrého vína ocení možnost zabudovat až třízónovou 
vinotéku přímo do kuchyňského ostrůvku; tuto možnost jistě ocení 
i klienti, kteří nemají prostor na samostatně stojící vinotéku.

Dalším představeným trendem jsou skrytá zákoutí, jež jsou 
součástí kuchyňských linek a zabudována tak, aby nebyla vůbec 
vidět – najdete jen tajná dvířka. Tato zákoutí mohou sloužit jako 
technické místnosti, na praní prádla, nebo do nich může být 
zabudováno umyvadlo a další spotřebiče vhodné k úklidu.

Výrobci kuchyní také zařazují do svého portfolia sortiment šaten 
a homeoffice koutů, které mohou a nemusejí být součástí kuchyní.
www.sedlakinterier.cz

Firma Sedlák InterIer, s. r. o., je již 25 let stálicí českého 
trhu. Svým klientům dodává německé kuchyně prvotřídní kvality 
a také luxusní nábytek, který dotváří celkový interiér. letos se 
společnost opět zúčastnila kitchen Mile v německu, kde firmy 
zabývající se výrobou kuchyní a jejich komponentů předvedli své 
novinky z dvouletého vývoje v praxi – minulý rok se veletrh nekonal 
kvůli pandemii. dovolte nám představit největší highlity tohoto 
veletrhu, jak je vidí naši zkušení architekti a designéři.

 Letošní veletrh se nesl ve znamení variability a výjimečných 
materiálů. Jeho mottem bylo uspokojení i toho nejnáročnějšího 
klienta, kdy každý sen o ideálním interiéru se může stát skutečností. 
Precizní zpracování a nekonečné množství variací pro typické 
i atypické prostory se staly samozřejmostí.

Výkonný ředitel firmy SEDLáK InTErIEr zmiňuje nový systém 
kování do horních výklopných skříněk, kde je veškeré kování skryto, 
a klient tak vidí jen krásné čisté linie nábytku. Tento prvek ocení 
hlavně klienti, kteří mají zájem o prosklené skříňky, ale nechtějí, aby 
z nich vykukovalo cosi nevzhledného. Klienti si mohou vybrat systém 
celoskleněných skříní s eloxovanou hliníkovou kostrou ať už jako 
součást kuchyně, nebo solitérní interiérový prvek. Tato novinka působí 
v interiéru lehce a elegantně. Další výhodou jsou zabudované motůrky, 
které skříňky samy zvednou a zavřou. Klient jen zmáčkne tlačítko. 

na veletrhu zaujal také inovativní systém posuvných dveří pro 
vysoké skříně, které dokážou skrýt pracovní plochu celé kuchyně. 
Což znamená, že během vteřiny máte vše skryto – nemusíte před 
návštěvou řešit žádné uklízení, ale užívat si společný čas. Co se týče 
rychlého úklidu, můžeme nabídnout i systémy push to open nebo 
motion drive pro samootevírání košových skříněk; zákazník si může 
vše vyzkoušet v našem showroomu v Praze na Vinohradské 42.

Jako opravdu jedinečný prvek byl na veletrhu představen 
tzv. sofistikovaný spoj. Je vyráběn vodním paprskem, který řeže 
materiál přibližně do tvaru vlnovky, čímž vznikná prakticky 
neviditelný spoj. U pracovní desky nevzniká fazeta a napojení 
a struktura kresby kamene do sebe zapadnou na setiny milimetrů.

Dále je to řada inspirativních designových řešení kuchyní 
a materiálových kombinací: kámen, sklo a dýha. Za zmínku stojí i nové 
přírodní kameny, které jsou pro každou kuchyni vždy unikátní svojí 
jedinečnou kresbou, například Tauern Green a Breccia Imperialle 
leather. Přírodní materiály jsou v tomto odvětví velkým tématem. 
Specialisté vymýšlejí, jak použít a kombinovat nejrůznější typy 
kamenů a dýh tak, aby jejich kombinace splňovala nejvyšší nároky 
klienta a zároveň nezatěžovala životní prostředí. Firmy dnes nabízejí 
nové druhy dýh, jako jsou eukalyptové, z černého ořechu nebo 
bambusu. některé také nabízejí vložky do zásuvek z konopí, které 
lze posléze kompostovat.

Výrobci kuchyní převzali celosvětový trend a snaží se vyrábět 
z recyklovaných materiálů, např. kuchyňské desky z recyklovaného 
skla. Všechny firmy se také snaží snižovat svoje emise a využívat 
co nejvíce přírodní energii. 

Také povrch kuchyní prošel jistou proměnou a nyní vede 
profrézovaná dýha a nové povrchy kovových desek. V našem 
showroomu v Dobřejovicích si můžete prohlédnout speciální 
obkladové panely podobné sklu, které opticky zvětšují prostor. 
Společnost SEDLáK InTErIEr je nabízí v několika provedeních: 
bronz, černé a stařené. 

Novinky ze světa kuchyní očima 
firmy Sedlák INterIer

Informace společnosti Sedlák InterIer

Program Ontario, dýha černý ořech, pracovní deska 
Quarzit Bianco Nuvola.

Program Manhattan SL cashmere satin s bronzovými rámy, dýha bazaltově černý 
dub, pracovní deska Quarzit Tropical Storm.
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