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t+u Provedení ostrůvku je
kombinace mramoru Grigio Carnico
a bílého Silestonu, vysoké skříně
jsou z dýhy kouřový dub

Made in
Germany
Německé kuchyně jsou a vždy byly zárukou
špičkového provedení a vytříbeného
designu. Jejich typickým zástupcem je firma
Eggersmann, která už víc než sto let vyrábí
individuální kuchyně, které splňují nejvyšší
požadavky velmi náročných zákazníků
po celém světě.
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ledáte-li vysoký kvalitativní standard, moderní design a širokou
paletu nabídky, bude pro vás
Eggersmann tou správnou volbou. Kvalitní materiály a nevšední design jsou doprovázeny
prvotřídní výbavou a perfektním řemeslným zpracováním.
Při návrzích kuchyní se vychází
z individuální architektury pro
osobní životní prostor a při výrobě se používají nejmodernější
technologie. Nabídka zahrnuje
moderní designové modely, ale
i klasické kuchyně. Na náročného zákazníka čekají kuchyně

z ušlechtilých dřevěných dýh
nebo kvalitně lakovaných povrchů v matu či vysokém lesku.
Produkty firmy Eggersmann
se dovážejí do více než 38 zemí
světa a celá výroba je stoprocentně a exkluzivně „Made in
Germany“. Že jde o opravdovou
špičku, o tom svědčí významná
mezinárodní ocenění za design.

Taj Mahal je exkluzivní
materiál Quarzit, z nějž jsou
vyrobené všechny plochy
kuchyňského ostrůvku
(pracovní deska, dvířka
i obkladové boky), vysoké
skříně mají dveře z lipové dýhy

Unikátní Unique

Absolutní špičku v produkci
firmy představuje vlastní koncept kuchyní Unique, jemuž se
Eggersmann věnuje od roku
2006. Koncept se nesnaží oslowww.modernibyt.cz
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Kuchyňská sestava Eggersmann
Unique má ostrůvek komplet
z mramoru Grafite Brown, vysoké
skříně mají dveře z dubové dýhy

KONTAKT: SEDLÁK INTERIER, Vinohradská 10,
Praha 2, www.sedlakinterier.cz
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Ostrůvek kuchyně kombinuje žulu Luna Grey
a dýhu Fineline Black použitou na baru v ostrůvku.
Horní a spodní obklady jsou rovněž ze žuly Luna
Grey, vysoké skříně jsou z dýhy Fineline Black

vit davy, ale je úzce profilován
pro výjimečného člověka, který hledá individualitu, nedělá
kompromisy a je ochoten investovat do nejvyšší kvality. Název
Unique reprezentuje nadčasové
a minimalistické řešení kuchyňského prostoru. Důraz je kladen
zejména na minimalistický design a na exkluzivní materiály vynikající kvality. Základní
myšlenka vychází z homogenity všech ploch. To znamená,
že na dvířkách, obkladových
bočnicích, pracovních deskách
včetně dřezu i na obkladech
zdí je použitý nestandardní,
ale stejný materiál. Tím může
být přírodní kámen, např. žula,
břidlice, mramor, nebo nerezový plech či corian v kombinaci
s exkluzivními dřevěnými dýhami. Tím je možné vytvářet designově nadčasové detaily. Ceny
kuchyní Unique kalkuluje studio Sedlák Interier individuálně
na základě autorského projektu
a specifikace provedení.
■

