
Dobrý den,

Dovolte nám představit společnost Saffron Beds, výrobce výjimečných postelí a matrací čistě z přírodních materiálů. 

Na světě existuje jen málo společností, které se věnují výrobě postelí a matrací čistě z přírodních materiálů. Saffron Beds, to jsou 
přírodní materiály - vlna, bavlna, kašmír, koňské žíně, přírodní kaučuk a švédská borovice. Každá postel společnosti Saffron Beds 
se vyrábí ručně, klientovi přímo na míru. 

Na světě nenajdete dvě stejné postele Saffron. Zákazník si může  
vybrat ze stovek designových variant. Existuje šest unikátních modelů postelí, 
150 druhů potahových látek a 35 druhů dánských kůží. Je možné zvolit si typ 
a výšku čela i nožek, i jejich moření.

Společnost Saffron Beds se opírá o profesionalitu domácích zaměstnanců 
a spolupracuje také se světovými odborníky pro design a komunikaci. Výroba 
probíhá ve slovenských Košicích.

Design postelí Saffron Beds nese i rukopis Alfreda Häberliho, argentinského 
interiérového designéra žijícího v Zürichu. Z jeho dílny pochází designové 
produkty pro značky Camper, Moroso, Vitra, Georg Jensen a další.

Strategii značky Saffron zastřešuje Němec 
československého původu, Prof. Peter Littmann,
odborník, který v minulosti z pozice generálního
ředitele stál za úspěchem značek Hugo Boss 
a Rosenthal a jako člen dozorčí rady v Porsche, 
BMW, Baťa a v mnoha dalších. Prof. Littmann
zastává v Saffron Beds funkci jako viceprezident 
strategického marketingu.

Našimi zákazníky jsou všichni, kteří upřednostňují 
zdravý životní styl, umí ocenit kvalitu a variabilitu 
luxusního designu.

V případě, že máte zájem dozvědět se více 
o pozitivních vlastnostech přírodních materiálů 
používaných pro výrobu našich postelí, nebo 
budete-li si chtít sestavit svoji postel snů přesně 
na míru, pro tyto i další informace Vás srdečně 
zveme k návštěvě Showroomu v Brně na ulici 
Rybnická 117, kde je Vám k dispozici náš odborně 
proškolený personál. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Ing. Jitka Ragánová
Manažerka prodejny
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