SERVIS
ZEPTALI JSME SE

PORADNA
VÍTEJTE V SHOWROOMU
V DOBŘEJOVICÍCH

Zařizuji byt, co všechno mohu
u vás v showroomu v Dobřejovicích pořídit?
Děkuji, Sára, Benešov

Zařídit u nás můžete celý interiér.
Máme zde vystavené kuchyně tří

Kuchyně Eggersmann
Unique se vyznačují
precizním zpracováním
kamenných povrchů.
Je možné je zhotovit
v mnoha materiálových
variantách od břidlice
přes mramory, žuly až
po nerez
Masivní stůl Meran
s lavicí v provedení
kartáčovaného dubu
s černým olejem.
Deska stolu je
ukotvena do surové
ocelové konstrukce.
Sestava je doplněna
o židle KFF Arva

ODPOVÍDÁ:

předních německých výrobců –
Eggersmann, Häcker Küchen
a Beeck Küchen. Dále také sedací
soupravy, židle a nově také ma
sivní dřevěné rozkládací stoly.
Máte také showroom v Praze
na Vinohradské, proč mám navštívit showroom v Dobřejovicích?

ROMAN MAŠÍN
odborný prodejce
SEDLÁK INTERIER

Důvodů je hned několik. Na
rozdíl od pražského je unikát
ní svým celkovým pojetím de
signu, showroom se nachází
v nové hale. Současně je velice
moderní a útulný. Dalším dů
vodem je určitě samotná polo
ha, která bude vyhovovat všem,
kteří nechtějí jezdit až do cen
tra Prahy a hledají parkování
přímo u showroomu. Nově jsme
se také stali partnerem před
ního německého výrobce ku
chyní Häcker Küchen a právě
v Dobřejovicích máme vysta
venou novou vzorovou kuchy
ni této značky. A v neposlední
řadě chystáme nový sortiment
prémiových odsavačů značky
Gutmann a Novy, který bude
brzy k vidění právě v show
roomu Dobřejovicích. Hlav
ní předností těchto odsavačů
je německá kvalita a precizní
zpracování. Jsme schopni vy
robit i atypická řešení na míru,
ať jde o barevnou variantu po
dle RAL, nebo externí a střešní
motory.
Jaké jsou přednosti kuchyní
značky Häcker Küchen? Proč
byste mi doporučil právě tu?

Je to především obrovský vý
běr materiálů různých katego
rií, od klasických po moderní
povrchy, jako jsou například
kamenné dýhy nebo keramické
fronty. Häcker Küchen je firma,
která určuje trendy na tomto
trhu, takže je to také spousta
inovativních řešení.

KONTAKT:
WWW.SEDLAKINTERIER.CZ
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