we
reflect
your style

live
in what
you love

Samotné materiály i od těch nejlepších světových
designérů a výrobců by nic neznamenali bez osobitého
přístupu interiérových designerů a kvalitního zpracování.
To vše v sobě snoubí unikátní studia DIAMOND DESIGN,
která si i navzdory dynamickému růstu zachovávají
originalitu a jedinečnost s důrazem na kompletní službu
a profesionální servis pro své klienty.
Klienti, kteří se rádi obklopují krásnými věcmi
a jimž záleží na kvalitě jejich bydlení, nás pro tyto
přednosti vyhledávají stále víc a víc.

Naší filozofií
je individuální přístup.
S nasazením plníme každý
speciální požadavek i těch
nejnáročnějších klientů.

V DIAMOND DESIGN vytváříme interiéry odrážející
vlastní touhy a sny našich zákazníků. Proto věříme,
že naší kreativní prací nemalou měrou přispíváme
k jejich spokojenému životu.

Žijte v tom,
co skutečně milujete.

praha / brno / hradec králové / české budějovice /
ostrava / zlín / olomouc / velké meziříčí 			
		

www.diamonddesign.cz

we reflect your style

závěsy&látky

tapety

Společnost SAHCO velmi dobře ví, jak zkrášlovat lidem život.
Tato německá značka je jedinečným designerem látek, tapet a koberců.
SAHCO navrhuje unikátní design komerčních prostorů i soukromých rezidencí,
které si vyžadují velice individuální přístup. Každá nová kolekce je inspirována
konkrétním tématem, čímž motivy získávají osobitost.

Francouzská společnost Élitis sídlí ve městě Toulouse,
ale její fascinující designová studia nalezneme
například v centru Paříže a v dalších více
než 100 světových metropolích.

Historie společnosti SAHCO sahá až do roku 1831, kdy byla v Bambergu nedaleko Norimberku
založena jako textilní obchodní společnost. Dnes jsou její pobočky rozesety po celém světě
a jsou oblíbeným místem všech, kteří hledají originální inspiraci pro svůj interiér.
Kolekce SAHCO zdobí design mnohých slavných návrhářů,
jakými jsou i Ulf Moritz nebo Bruno Triplet.

Vášnivý a modernímu designu oddaný
tým fungující bez tradiční hierarchie neustále přináší
inovace v oblasti barev, vzorů i materiálů.
Právě materiály jsou pro Élitis velkým tématem i z hlediska
jejich technologické vyspělosti. Společnost má vlastní
experimentální laboratoř a díky jejím skvělým výsledkům
sklízí úspěchy na všech mezinárodních výstavách designu.
Procházením kolekce tapet či látek ÉLITIS se vydáváte
na poetickou cestu plnou vzrušení a nových objevů.

