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20 let 
na výpravě 

za kvalitním 
designem

Firma Sedlák Interier slaví letos 

dvacáté narozeniny. K oslavám je 

důvodů víc než dost. Z původního 

kuchyňského studia se firma rozrostla 

na společnost, která nabízí služby 

v oblasti interiérového vybavení 

v takovém rozsahu, že si každý 

obdivovatel kvality a dobrého designu, 

dokáže v showroomech Sedlák Interier 

vybavit domácnost od kuchyně přes 

obývací pokoj, ložnici a šatnu až 

po pracovnu a využít i profesionální 

pomoci designérů.  

na začátku byl pouze pro- 
dej kuchyní české vý-
roby, dnes je Sedlák In-

terier zárukou pestrého výběru 
kvalitních značek a místem, kde 
se zákazníkovi dostane profe-
sionální konzultace včetně ná-
vrhu vhodného řešení interiéru, 
zpracování zakázky do posled-

ního detailu a zajištění servisu. 
Společnost má za sebou řadu 
realizací, na kterých prokázala 
dostatek zkušeností, vytrvalosti 
a profesní cti. Je mezi nimi i řada 
významných developerských 
projektů, pro které firma Sedlák 
Interier dodávala stovky kuchy-
ní a vestavného nábytku. 

Kuchyň eggersmann, 
provedení matný 
strukturovaný lak aNCoNa 
520 white, pracovní desky 
a boky ostrůvku jsou 
z umělého kamene. Kuchyň je 
vybavena spotřebiči 
Gaggenau. Celková délka 
kuchyně je 11,3 m, pod 
horními skříněmi jsou 
zabudovány dvě řady Led 
světel, obě z jednoho kusu 
v délce 7,7 m

Navržený koncept byl 
vytvořen v souladu 
s konceptem 
architektonického návrhu 
domu. design nesměl být 
upřednostněn nad základními 
funkcemi kuchyně – majitelé 
jsou vášnivými kuchaři. 
vzhledem k otevřenému 
prostoru kuchyně a obývacího 
pokoje byl kladen velký důraz 
na kvalitu odsavače par. 
ostrůvek kombinuje nábytek 
a obklady z melaminu, 
technistonu a Corianu. 
Kuchyň v provedení lak 
ve vysokém lesku Karat 588 
alpinweiss a melamin 
trondheim 843 eiche. 
pracovní deska technistone 
absolute white a Corian. 
Kuchyň je vybavena 
spotřebiči Gaggenau 
a odsavačem par Gutmann, 
cena na vyžádání.

Křeslo pallone, design 
Boonzaaijer/mazairac/de 
scheemaker, vyrábí firma Leolux, 
cena od 50 260 Kč
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Developerské 
projekty

Arboreum, prAhA
projekt: 152 bytů a 4 viladomy 
v praze
realizace: 2008–2009,  
150 kuchyní poggenpohl   
+ vestavný nábytek

stAtenický mlýn,  
prAhA
projekt: 32 vil, 21 řadových domů 
a 37 bytů
realizace: 2006–2009, kuchyně 
eggersmann, poggenpohl a Beeck 
Küchen, vestavný nábytek

terAsy unhošť
projekt: 42 rodinných domů
realizace: 2009–2013, kuchyně 
eggersmann, poggenpohl a Beeck 
Küchen, vestavný nábytek

Dock reziDence, 
prAhA
projekt: 402 bytů 
realizace: započala v roce 2012, 
kuchyně eggersmann, poggenpohl 
a Beeck Küchen, vestavný nábytek

 

Kuchyň unique, ostrůvek 
a spodní skříňky jsou z žuly 
Nero assoluto, vysoké skříně 
a obklad jsou z dýhy 
eucalyptus, vyrábí 
eggersmann, cena na vyžádání

v kuchyni je použita vinylová 
tapeta, která je omyvatelná 
a zároveň vytváří jedinečnou 
atmosféru. pro její zdůraznění bylo 
na obklad za dřezem částečně 
použito čiré sklo. přístup denního 
světla do kuchyně umožňuje velké 
stropní okno. Kuchyň 
eGGeRsmaNN v provedení dýha 
vancouver 446 v kombinaci 
s lakem Lille 1814. pracovní deska 
technistone Crystal diamond. 
Kuchyň je vybavena spotřebiči 
sIemeNs, cena na vyžádání.

při rekonstrukci stávajícího 
rodinného domu bylo nutno přesně 
sladit termíny dokončení prací 
s ostatními dodavateli. řešení se 
odlišovalo od původního konceptu 
v domě doporučeného 
architektem. Byl použit atypický 
materiál obkladového skla – černé 
zrcadlo. Kuchyň Beeck, lak 
ve vysokém lesku Colorline HGL 
L132 artic white v bezúchytkovém 
nerezovém systému, pracovní 
deska technistone Gobi black, 
spotřebiče siemens a Liebherr, 
cena na vyžádání.

KontaKt:
sedLÁK INteRIeR,  
vinohradská 10, praha 2,
www.sedlakinterier.cz


