SHOWROOMY
rozsáhlá síť

vždy na blízku našim klientům
V současné době naleznete naše výstavní studia ve většině krajských měst na území České republiky. Jednotlivá studia nepodléhají exkluzivním územím, ale vzájemně spolu spolupracují.
Tak vytváříme kvalitní zázemí, které je vždy tam, kde jej naši klienti potřebují. Na našich showroomech naleznete vedle vřelého přijetí a profesionálního přístupu unikátní kolekce materiálů
a produktů. Ty si můžete v příjemném prostředí buď sami nebo s odborným výkladem prohlédnout. Vydejte se s námi na inspirující cestu designem a technikou pro váš domov, komerční
nebo společenský prostor.

TEAM.DIAMONDDESIGN.CZ
osobitost

důraz na osobnost a tvůrčí
projev
Náš tým je tím, čím se můžeme nejvíc pochlubit. Nepracujeme pro nutnost zaměstnání, ale pro vlastní
seberealizaci. Pracujeme systematicky, ale necháváme vyniknout vlastní osobnost.
Jsme profesionálové bez kompromisů, ale s lidským přístupem. Každý z nás se úzce specializuje na
oblast, ve které je nejlepší, a tím tvoříme dokonalý celek. Klademe velký důraz na vlastní rozvoj.
Navštěvujeme významné světové výstavy a semináře. Sami pořádáme přednášky pro účastníky
designerských škol. Vzájemně debatujeme a vyměňujeme si zkušenosti. Trávíme spolu čas i mimo práci.
Jsme spolupracujícím kolektivem nadšených lidí nacházejících uspokojení v radosti našich klientů
z lepšího bydlení.
MY jsme DIAMOND DESIGN.

live
in what
you love
Naší filozofií je individuální přístup.
Obratně kombinujeme
exkluzivní design,
vysokou užitnou hodnotu,
nekompromisní kvalitu a
profesionální servis.
Žijte v tom,
co skutečně milujete.
www.diamonddesign.cz

HISTORIE
DIAMOND DESIGN

dlouholetá zkušenost a vlastní vývoj
K založení tohoto projektu v roce 2010 vedla více jak 20 letá praxe jejího zakladatele nejen v oblasti bydlení, ale také zákaznického servisu, výroby a designu. Původní projekt designového studia
se díky svému úspěchu zanedlouho proměnil v propracovanou franšízovou koncepci se silným zázemím a dynamickým rozvojem.
Dnes patří značka DIAMOND DESIGN mezi špičku ve svém oboru.

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

www.diamonddesign.cz

we reflect your style

TVŮRČÍ PARTNEŘI

DODAVATELÉ

PROFESIONÁLNÍ SERVIS

VÝROBA

nevysychající
studnice nových řešení a
nápadů

design zasnoubený s
funkčností, kvalitou a
tradicí

nekompromisní kvalita
podložená dlouholetou praxí

technicky vyspělá s
řemeslným základem

Dlouhodobě spolupracujeme s významnými českými architekty a designery, s nimiž
nacházíme originální řešení požadavků i těch nejnáročnějších klientů. Právě tato spolupráce nás
posunuje stále dopředu a staví nám do cesty nové výzvy a kreativní řešení nejrůznějších zadání.

Spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními výrobci. Do naší nabídky zařazujeme jen
prověřené a kvalitní produkty. Při jejich výběru klademe velký důraz především na kvalitu, ale
také design, dlouhou životnost a funkčnost.

Náš zákaznický servis je propracovaný do nejmenšího detailu. Začíná již na našich
showroomech, kde s nasazením plníme každý požadavek našich klientů. Každý projekt má
svého projektového managera, který vede realizaci k perfektnímu výsledku.

Vlastní výroba a sklad s propracovanou logistikou je třešničkou na dortu ve špičkovém servisu
pro naše partnery a klienty. Umožňuje nám pružně reagovat na nejrůznější požadavky a přání
našich klientů.

Vysoce profesionální je pak náš instalační, záruční a pozáruční servis, který je prováděný
výhradně našimi specializovanými odborníky z technického oddělení.

Díky této spolupráci se stávají naše realizace vkusným doplněním rozsáhlých celků
soukromých i veřejných staveb. Společně s našimi partnery vytváříme unikátní prostředí
pro život.

Mezi naše dodavatele patří přední výrobní společnosti se silným progresem ve směru vývoje
a inovací. Ať už se silnou řemeslnou tradicí nebo vyspělým technickým zázemím.

Zde klademe velký důraz na neustálé vzdělávání a osobní rozvoj.

Snoubí se zde tradiční řemeslná výroba s vyspělou moderní technologií v podobě
specializovaných výrobních automatů, které jsou na českém trhu ojedinělé. Precizní postupy
a zejména vstupní a výstupní kontrola materiálu a finálního produktu řadí tento provoz
na nejvyšší úroveň.

FOTOGALERIE&MAGAZÍN

PRODUKTY

autorská,
interaktivní
a inspirující

krása a funkčnost ukrytá
v detailech

architekti&designeři

silné zázemí

reference

Unikátní oborová fotogalerie je součástí webových stránek www.diamonddesign.cz
a je založena výhradně na našich vlastních realizacích. Propojuje ukázku naší práce společně
s medailonkem jednotlivých projektových managerů a designerů, kteří jsou tvůrci dané
realizace.

Ve fotogalerii se můžeme pochlubit nejen spoustou privátních realizací, ale také atraktivními
referencemi ve známých objektech jako jsou například: ŽIŽKOVSKÁ VĚŽ, ZLÍNSKÉ FILMOVÉ
ATELIÉRY, BURBERRY, AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, MUZEUM VYSOČINY, HOTEL
CLARION, TECHNOPARK, KLICPEROVO DIVADLO, JÍZDÁRNA VALTICKÉHO ZÁMKU,
BAŤŮV INSTITUT a mnohé další...

Dynamické filtry umožňují rychlý a především přehledný výběr požadovaného tématu a nabízí
tak návštěvníkům jedinečnou navigaci při inspirativní procházce světem bydlení a designu.
Jednotlivé fotografie lze ukládat do oblíbených a vytvářet tak vlastní fotogalerii odrážející vaši
osobnost a představu o bydlení.
Vykročte s námi na cestu plnou inspirace a nových objevů pro váš domov...

USERNAME
PASSWORD
REMEMBER ME

VYBER SI KATEGORII

VYBER SI PRODUKT

VYBER SI DESIGNERA

KOMERČNÍ PROSTORY

PRIVÁTNÍ PROSTORY

DALŠÍ ŘAZENÍ

RESETUJ FILTRY

LOG IN

REGISTRACE

CELKEM FOTOGRAFIÍ
341

ZRUŠ FILTR
INTERIÉR
TAPETY

PAVLA FELZMANNOVÁ
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OUTDOOR LIVING

T: 778 477 493
E: felzmannova@diamonddesign.cz
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profesionalita

interiér&exteriér

V produktovém portfóliu značky naleznete jak designové, tak technicky vyspělé produkty
předních světových výrobců. Pro mnohé z těchto značek jsme výhradním nebo
nejvýznamnějším distributorem na českém trhu.
Každý produkt či materiál prochází propracovaným procesem, než se dostane do naší nabídky.
Tento proces může trvat i několik let. Náš produktový tým urputně sleduje nejnovější světové
trendy a na jejich základě vyhledává ty nejlepší produkty v daném segmentu.
Inspirujte se jednotlivými produktovými řadami, ve kterých hraje naše společnost prim
na českém trhu.
Patří mezi ně:
INTERIÉROVÁ A EXTERIÉROVÁ STÍNÍCÍ TECHNIKA, DEKORAČNÍ LÁTKY A TAPETY,
OUTDOOR LIVING.

vlastní zázemí

