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O spOlečnOsti

„sedlák interier se specializuje 
na projektování, design 
a realizace kuchyní i bytových 
interiérů od roku 1995. tým, 
s nímž se můžete v našem 
showroomu setkat, čítá pět 
osob. s radostí musím říci, 
že jsme za poslední dva roky 
trochu narostli. loni náš tým 
architektů posílil kolega ondřej 
Vilt. na pozici architekta je 
zároveň i eliška nekolová. 
Kolega Miroslav Křivonoska 
má na starosti projektový 
management. součástí týmu je 
i kolegyně eva Hejlová, která 
nám velmi pomáhá s fakturací 
a každodenním papírováním. 
Každý z členů týmu funguje 
jako samostatná jednotka, 
vede zakázku od počátku až 
do konce. Zároveň pracujeme 
jako tým, což je velmi důležité 
zejména při developerských 
projektech a obecně pro chod 
společnosti,“ představuje svůj 
tým Jiří lukášek (vlevo).

 

ing. Jiří lukášek, ph.D. 
vedoucí prodeje

Vystudoval dřevařské 
inženýrství na České 
zemědělské univerzitě v praze, 
během kterého absolvoval 
rok na univerzitě v německém 
Göttingenu. na stejné 
fakultě následně pokračoval 
v doktorském studiu.

 

diích dřevařského inženýrství 
a po návratu ze studijních cest 
ze zahraničí jsem začal při stu-
diu pracovat v truhlárně, tím se 
můj směr utvrdil.

Kolik let pracujete ve společnosti 
Sedlák Interier?

Do společnosti jsem přišel 
v roce 2011. Před několika málo 

V dobrých
rukou
Letos oslaví pětadvacet let. Jako jedna z mála porevolučních 

značek si společnost Sedlák Interier vybudovala renomé a pozici 

stabilního hráče na trhu nejen v oblasti vybavení kuchyní, ale 

i interiérů. S jakou novinkou společnost vstoupí do dalších let 

a další zajímavosti poodhalí vedoucí prodeje Jiří Lukášek.

dny to bylo šest let, co jsem 
v týmu. Po třech letech jsem se 
stal vedoucím prodeje.

Jak se vyvíjela vize společnosti?
Vize byla vždy jasná a konzi-

stentní – nabízet kuchyně trva-
lé hodnoty. Nicméně postupem 
času se nám úspěšně daří po-
skytované služby rozšiřovat.

O jakých službách se bavíme?
Naše společnost navrhu-

je a dodává kuchyně na klíč. 
V tomto jsme silní a těžíme z le-
tité zkušenosti i týmu profesio-
nálů. Poslední roky se nám daří 
pronikat stále hlouběji do reali-
zací interiérů komplexně.

Letos slavíte výročí, plánujete ně-
jaké změny?

V letošním roce plánujeme 
otevřít náš druhý showroom 
na Vinohradské třídě v Praze 2. 
Bude vybaven převážně kuchy-
němi Eggersmann, přičemž dvě 
z nich budou v exkluzivním pro-
vedení Eggersmann UNIQUE.

Stíháte posouvat hranice značky 
a neustále prokazovat její vyso-
ký standard. Jaká je vaše ambice 
ve vedení?

Odpovím obecněji – každý, 
kdo chce v naší společnosti po-
souvat věci dál, posouvá i sám 
sebe.

Nedá mi nezeptat se, v jaké ku-
chyni vaříte vy? Inspirujte naše 
čtenáře.

Z našich tří značek jsem si vy-
bral kuchyň Eggersmann. Tato 
značka je mojí srdeční záležitos-
tí. Dlouhodobě mě přesvědčuje 
o kvalitě a nadčasovosti, proto 
byla moje volba přirozeně jedno-
značná. ■

kontakt:
seDláK interier, Vinohradská 365/10,  
praha 2, tel.: 224 217 817,  
e-mail: info@sedlakinterier.cz,  
www.sedlakinterier.cz

u+uq Ukázka realizace kuchyně  
od německého výrobce eggersmann, 
provedení matný strukturovaný lak 
539 Blutenweiss, bezúchytkový 
systém e:sing s nerezovými lištami, 
pracovní deska technistone Crystal 
absolute White – lesk, vybavena 
spotřebiči Miele, siemens 
a odsavačem par Gutmann

q sedací souprava polaris aliante, 
křeslo a taburet leolux pallone pa, 
konferenční stolky leolux liliom, 
více na www.sedlakinterier.cz

Jste vystudovaný odborník „na  
dřevo“. Našel jste se ale při utvá-
ření interiérů?

V podstatě už na střední 
stavební škole mě spíš zají-
mal interiér domu než beton 
okolo. Občas mě oslovil někdo 
z mých přátel, že by potřebo-
val uspořádat nábytek v bytě 
či navrhnout kuchyň… Na stu-


