PŘEDSTAVUJEME

Kuchyň Eggersmann, provedení
melamin greybrown, pracovní
deska je z přírodního kamene
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STAVÍME
NA PEVNÝCH
ZÁKLADECH
Společnost Sedlák interier není na trhu ani na našich stránkách
žádným nováčkem. Za dvacet pět let své úspěšné existence je špičkou
v oboru v oblasti kuchyní a své portfolio dále rozšiřuje. O tom, jak to
u nich funguje, jsme si povídali s vedoucím prodeje Jiřím Lukáškem.
S jakým požadavkem mohu zajít
k vám do studia?

Na trhu jsme zavedeni především jako „kuchyňáři“. Ve skutečnosti je to ale tak, že jsme
schopni udělat interiér na klíč.
Kuchyně tvoří asi 70 procent
naší nabídky, dalších 30 procent jsou interiérové celky
jako například sedací nábytek,
knihovny, šatny, jídelny, podlahy, koupelny… Díky osvědčeným dodavatelským firmám se
také umíme postarat o stavební
úpravy, které si vyžádá instalace
nové kuchyně. Zákazníci k nám
chodí především kvůli kuchyním, protože se ale snažíme sladit interiér celkově, nabízíme
i další vybrané kousky, které se
kuchyním vyrovnají kvalitou
i designem.
Jaké značky zastupujete?

Co se týká kuchyní, jsou
to špičkové německé značky Eggersmann, Poggenpohl
a Beeck Küchen. Každá z těchto
značek oslovuje trochu jiného
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klienta, všechny však nabízejí
kvalitu, trvanlivost a stoprocentní funkčnost. Samozřejmostí jsou exkluzivní materiály
s kováním a výbavou v nejvyšší
kvalitě. Dále nabízíme sedací
nábytek holandské značky Leolux a italské značky Prianera

Kuchyňská sestava
Eggersmann je vybavená
špičkovými spotřebiči značky
Gaggenau

Modulární sedací souprava
Guadalupe, design
Christian Werner, Leolux,
cena na dotaz

www.modernibyt.cz
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Kuchyň Eggersmann,
provedení melamin
white/darkgrey, obklad je
z masivního dřeva,
pracovní deska z nerezové
oceli Silvertouch

k nám zákazníci jak „z ulice“,
zejména však na doporučení
a na základě dobrých referencí
jak od spokojených klientů, tak
od architektů.
Nabídka na trhu je široká, proč by
zákazník měl zamířit právě k vám.
V čem jste jiní?
Luxusní design i posezení
nabídne křeslo Silene,
design Thijs Smeets,
Leolux, cena na dotaz

a jídelní stoly a židle německého výrobce KFF. Jsou to všechno
kvalitní značky s tradicí, které
se dokonale hodí k našim kuchyním.
Můžete alespoň částečně vyprofilovat typ vašich zákazníků?

Samozřejmě neodmítneme
žádného klienta, ale z našeho
pohledu k nám nejvíc přicházejí zákazníci ve středním věku,
většinou si nebudují své první
bydlení, jsou úspěšní ve svém
oboru, mají jasno v tom, co chtějí, a očekávají vysokou kvalitu a individuální servis. Chodí
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Zákazník u nás dostane kompletní servis. Jakmile se ho ujme
obchodník a architekt v jedné
osobě, má garantováno, že se
o něj bude starat po celou dobu
zakázky, a to od úvodní schůzky
až po předání nového interiéru.
Kvalitní návrh kuchyně, případně interiéru, vyžaduje určitý čas.
Klient však komunikuje stále
s jedním obchodníkem-architektem. Tím je zaručeno dokonalé pochopení potřeb a přání
klienta a minimalizuje se jakákoliv ztráta informací. Na základě takovéto spolupráce leckdy vznikají i dlouhodobější
vztahy a klienti se k nám často
vracejí s dalšími zakázkami, ať
už pro sebe, nebo pro své známé
či rodinu. Toto je pro každého
architekta ta největší odměna, když vám zazvoní telefon
a na druhé straně vás osloví ně-

kdo, koho v tu chvíli ani neznáte, ale chce od vás interiér, protože již vaši práci zná.
Díky 25leté tradici také stavíme na pevných základech.
Na trhu máme obrovské možnosti nejen v kuchyních, ale
i v developerských projektech.
Máme své know-how, jehož
součástí je velmi kvalitní poradenství, které bývá ve službách
našeho typu často podceňováno.
Kuchyně dodáváme na klíč,
což u jiných dodavatelů také nebývá běžné. My dodáme nábytek včetně spotřebičů, pracovní
desky a veškerých doplňků
a příslušenství. Navíc každou
kuchyň navrhujeme pro konkrétního klienta – znamená to
klienta nejprve blíže poznat,
zjistit, co od kuchyně očekává, jak často a jakým způsobem bude vařit a jaké má jiné
specifické požadavky… To
jsou takové střípky, které však
jako mozaika tvoří funkční celek a pomáhají utvářet dobrý
vztah s klienty, a o to nám jde
především.
■
KONTAKT:
www.sedlakinterier.cz

