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SEZNAMTE SE
S HÄCKER KÜCHEN
Společnost Sedlák Interier, která úspěšně působí na našem trhu již od roku 1992, rozšířila svou nabídku
kvalitních kuchyní již o čtvrtého renomovaného výrobce: Häcker Küchen. Doposud Sedlák Interier nabízel
kuchyně Poggenpohl, Eggersmann a Beeck Küchen.
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Design glass (sklo) v barvě
lavagrau, jedinečný povrch
kuchyně, který na první pohled
zaujme svým neotřelým
minimalistickým vzhledem

Velmi oblíbený model, který příjemně
překvapí poměrem mezi kvalitou a cenou.
Matný satinovaný lak polarweiss
kombinovaný s dubovou dýhou

Začátkem letošního
roku zahájila firma
Sedlák Interier prodej
v novém showroomu
v Dobřejovicích
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PUNC NĚMECKÉ KVALITY
Kuchyně Häcker Küchen můžete nyní pořídit i v České republice! Německá společnost,
založená na rodinné tradici již
roku 1898, je po celém světě synonymem solidnosti, spolehlivosti, designu a úspěchu. Ve své
továrně v Rödinghausenu vyrábí na základě nejmodernějších
technologií téměř tisíc kuchyní
denně. Podíl exportu na celkové produkci je 40 % a vyváží se
do 68 zemí světa. A vy si ji její
přednosti teď můžete vyzkoušet
na vlastní kůži i v ČR. Vybírat
můžete ze dvou základních modelových konceptů: Systemat,
který je designově orientovaný,
a Classic, zaměřený na dobrý po-

měr ceny a kvality. Tyto kuchyně
splňují podle expertů nejvyšší
standardy kvality, funkčnosti, životnosti a designu, a díky
tomu jsou oblíbené doslova po
celém světě. Kuchyň Häcker
Küchen můžete vidět vystavenou v showroomu společnosti
Sedlák Interier v Dobřejovicích.
Tato původem rodinná firma
se velmi aktivně podílí také na
ochraně životního prostředí, využívá energeticky úsporné technologie, recyklovatelné materiály
a klade důraz na snižování emisí.
To vše jsou důvody, proč si právě
tuto úspěšnou značku kuchyní
vybrala společnost Sedlák Interier do svého portfolia do svého
portfolia německých kuchyní. ■

Tento elegantní model kuchyně
vyniká nejen svým kvalitním
provedením, ale také
kombinací materiálů a barev.
Melamin v odstínu polarweiss
kombinovaný s mořenou
dubovou dýhou

KONTAKT:
WWW.SEDLAKINTERIER.CZ
SHOWROOM DOBŘEJOVICE
K HERINKU 370,
DOBŘEJOVICE
TEL.: +420 222 212 122

www.modernibyt.cz
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