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CERTIFIKOVANÝ PARTNER

uděluje osvědčení CERTIFIKÁT

BEMATECH s.r.o. uděluje

Ing. Petr Kříž
obchodní ředitel

H. ir. Bernard Mullie
CEO

Společnost DIAMOND DESIGN
získala odborné znalosti o produktech interiérové 

a  exteriérové stínicí  techniky, vyráběných 
a dodávaných společností BEMATECH, s.r.o. 

Ve Velké Bíteši, dne: 1. 2. 2016

OSVĚDČENÍ 

vystavené společností SOMFY, spol. s r.o.

společnosti:

které ji opravňuje označovat svoje výrobky  
značkou kvality „SOMFY Expert“.

Ing. Jiří Husák 
jednatel společnosti SOMFY, spol. s r.o.

DIAMOND DESIGNDíky pravidelné účasti na odborných školeních, oborových 
přednáškách a internímu systému zvyšování kvalifikace všech našich 

pracovníků se můžeme pochlubit řadou certifikátů a ocenění. 

Kvalitu našeho týmu a naší práce pak podtrhuje velké množství 
unikátních referencí, jak v komerčním, tak privátním sektoru. Úzké 

propojení s významnými světovými výrobci a vlastní technologické 
zázemí přináší našim klientům vždy 100% výsledek při řešení těch 

nejsložitějších projektů. 

Na této straně jen malá ukázka naší odbornosti a dosažených úspěchů.

we are 
the best for
your project A Proof 

Instead 
of Promises

Milujeme realitu namísto retuší, 
rendrů a naaranžovaných iluzí. 

Portfólio naší práce reprezentují 
skutečné realizace naší tvorby. 

Důkaz místo slibů

www.diamonddesign.cz



KOMERČNÍ

ŽIŽKOVSKÁ VĚŽ PRAHA látkové rolety BAŤŮV INSTITUT ZLÍN látkové rolety, vertikální žaluzie UNIVERZITA TOMÁŠE 
BATI ZLÍN závěsy MUZEUM VYSOČINY ZÁMEK TŘEBÍČ textilní tapety BURBERRY PRAHA látkové rolety ACHOUR 

A HÁJEK PRAHA římské rolety HOTEL CLARION PRAHA římské rolety ZLÍNSKÉ FILMOVÉ ATELIÉRY blackoutové 
závěsy MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO motorické látkové rolety, screenové rolety ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA VALTICE 

římské rolety REZIDENCE HUGA HAASE BRNO závěsy VRTULNÍK BELL 429 látkové rolety

LEVANDULOVÁ KAVÁRNA PŘÍBRAM římské rolety MŠ SLATINA BRNO rolety den a noc HOTEL SANTANDER 
záclony, závěsy ISOBAST MORAVSKÉ BUDĚJOVICE látkové rolety RESTAURACE HERGETOVA CIHELNA screenové 

rolety STACIONÁŘ LUKA NAD JIHLAVOU slunolamy, venkovní žaluzie PARKHOTEL PRAHA 
dřevěné žaluzie, screenové rolety APARTMÁNY U VENUŠE PAVLOV římské rolety, plissé FORD CARENT 

blackoutové screenové rolety GUAA STORE látkové rolety MĚSTSKÁ JÍZDÁRNA TEREZÍN rolety den a noc 
OBCHODNÍ AKADEMIE OSTRAVA zatemňující látkové rolety, závěsy LÁZNĚ BOHDANEČ látkové rolety 

PIVOVAR LINDR MŽANY látkové rolety

ERWIN JUNKER GRINDING TECHNOLOGY zatemňující látkové rolety WNT ČR screenové rolety, interiérové 
rolety ZÁMEK ZRUČ NAD SÁZAVOU replika původních tapet ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BRUDER & NOWOTNY 
venkovní žaluzie ZŠ TGM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM látkové rolety HRANIPEX látkové rolety INFORMAČNÍ 

CENTRUM ADALBERTINUM HRADEC KRÁLOVÉ látkové rolety, posuvné stěny LÁZNĚ SLATIŇANY duette 
REZORT HODOLANY záclony, závěsy TOVÁRNA THUN KARLOVY VARY závěsy 

DOMOV PRO SENIORY ZAHRADNÍ MĚSTO PRAHA závěsy 

CREAM A.S. blackoutové závěsy KOVÁRNA VIVA A.S. látkové rolety GEOSTAV A.S. plissé, panelové posuvné stěny 
SPORTOVNÍ CENTRUM MALENOVICE vertikální žaluzie TECHNOPARK/EUROTECH VESELÍ NAD MORAVOU 

venkovní žaluzie VRŠOVICKÝ ZÁMEČEK PRAHA římské rolety AIR CLUB PRAHA vertikální žaluzie PWO CZECH 
REPUBLIC A.S. vertikální látkové žaluzie LETICIA PLASTICKÁ CHIRURGIE předokenní žaluzie, plissé, závěsy 

PAVLÍK JEWELLERY BRNO plissé, látkové rolety 

PROCEDUREPAK HAVÍŘOV markýzy HYUNDAI MOBIS tapety KOVÁRNA VIVA ZLÍN látkové rolety ZUŠ HOLICE 
závěsy KAVÁRNA ASSENZA CAFÉ & TAPAS HRADEC KRÁLOVÉ tapety POLICIE ČR RAKOVNÍK A SADSKÁ látkové 

rolety RESTAURACE ENTREE záclony

realizace

MORAVSKÉ NAFTOVÉ DOLY panelové posuvné stěny  AULA MENDELOVI UNIVERSITY V BRNĚ závěsy
FLORENTINUM PENTA INVESTMENTS markýzy G-CENTRUM TÁBOR screenové rolety MUSIC DATA venkovní 

žaluzie ÚŘAD PRÁCE BRNO venkovní žaluzie KLICPEROVO DIVADLO screenové rolety, duette HOTEL COURNE 
PRAHA závěsy, záclony, stropní plissé, rolety do střešních oken SHOWROOM SKANSKA PRAHA římské rolety 

BARUM ZLÍN rolety den a noc RAY SERVIS UHERSKÉ HRADIŠTĚ pergoly LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
BRNO pergoly RELAXAČNÍ CENTRUM PRAHA pergoly ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PRAHA markýzy

UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA blackoutové rolety ROTANA VELKÉ MEZIŘÍČÍ screenové rolety DŮM ZDRAVÍ 
HULÍN screenové rolety, venkovní žaluzie  POZEMSTAV BRNO látkové rolety, vertikální žaluzie RELAXAČNÍ 

CENTRUM SPORTIS ŽĎÁR NAD SÁZAVOU screenové rolety MKR GROUP screenové rolety 
MARCO MIRELLI PRAHA dřevěné žaluzie VÁPENKA ČERTOVI SCHODY BEROUN látkové rolety 

CARDINAL PRAHA rolety den a noc LETECKÁ SPOLEČNOST ERA PRAHA tapety VAZEBNÍ VĚZNICE 
OLOMOUC vertikální žaluzie AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY závěsy SPORT HOTEL DAVÍDEK 

TRUTNOV látkové rolety JEZUITSKÉ KOLEJE KUTNÁ HORA screenové rolety MĚSTSKÝ ÚŘAD 
KOJETÍN látkové rolety RESTAURACE TAM TAM ZLÍN závěsy ZÁMEK ZLÍN screenové rolety

V segmentu privátních realizací se můžeme pochlubit referencemi u významných osobností z podnikatelských, 
uměleckých, politických a jiných oblastí veřejného života. Stejně tak jako u komerčních realizací jsme schopni 

i u těch privátních zajistit pro naše nové klienty referenční návštěvy pro ještě lepší představu o naší práci 
a zprostředkovat tak zkušenosti našich klientů, kteří naše služby již využili. 

Jen pro představu za sebou máme více jak 5 000 privátních realizací napříč produktovými řadami 
INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ látkové rolety, římské rolety, posuvné stěny, dřevěné žaluzie, vertikální žaluzie, plissé 

a duette, silhouette, závěsy, rolety den a noc, rolety do střešních oken, horizontální žaluzie. EXTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ 
screenové rolety, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu, rolovací garážová vrata. OUTDOOR LIVING 
pergoly, markýzy, slunečníky, venkovní nábytek, stínicí plachty. DESIGNOVÉ LÁTKY A DEKORACE závěsy, záclony, 

římské rolety, zrcadla, vázy, polštáře a přehozy, potahové látky, koberce, svíčky, vůně, kolejnice, tyče a garnyže, 
solitérní dekorace. TAPETY vinylové, vliesové, papírové, textilní, přírodní a dětské. PROJEKTOVÉ PRODUKTY 

slunolamy, akustické či nehořlavé látky a tapety.
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