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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Firma JELÍNEK slaví 120 let 
 

Historie rodinné nábytkářské firmy JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. se začala psát již v roce 

1897. Kvalitní nábytek z masivního dřeva začal vyrábět prapraděda současných vlastníků a v 

této tradici firma pokračuje již více než 120 let. To už je úctyhodná doba, která právem řadí 

firmu JELÍNEK k nejstarším firmám nejen v České republice, ale také v celé Evropě. 

Během své existence prošla firma mnoha událostmi, ať už vlastnickými či politickými změnami 
nebo ekonomickou krizí. Přes všechny události si firma JELÍNEK zachovala tvář ryze české 
nábytkářské firmy, která se již po pět generací spolu s dalšími 75 zaměstnanci řídí heslem 
„Poctivou prací získat důvěru zákazníků.“ 
 
Firma JELÍNEK si vybudovala na českém i zahraničním trhu své postavení v oblasti zdravého 
spánku a výroby nábytku z masivu. V produkci firmy JELÍNEK naleznete kompletní ložnicový 
nábytek, matrace, jídelní sestavy, sedací soupravy, obývací stěny a mnoho dalších výrobků. 
Díky spojení moderních technologií a poctivé řemeslné práce je také schopna pružně 
reagovat na atypická přání zákazníků a vyrábět nábytek na zakázku k maximální spokojenosti 
zadavatele. 
 
Firma JELÍNEK přikládá důležitost nejen kvalitě svých výrobků, ale také jejich designu. Ve 
spolupráci s předními českými i zahraničními designéry vznikly nové nábytkové kolekce, které 
se těší velké oblibě. Ve výběru materiálů a způsobu zpracování sází firma na absolutní 
zdravotní nezávadnost a výrobu šetrnou k životnímu prostředí.  
 
Jako první v České republice nabízí firma JELÍNEK unikátní BIO nábytek z masivního dřeva 
ZIRBE bez kovových spojů a povrchových úprav. Nechte se obklopit přírodou a využijte energii 
z masivního dřeva také Vy. Pobyt v tomto prostředí zlepšuje zdraví a prodlužuje život. 
 
Kvalita výrobků firmy JELÍNEK je pravidelně prověřována náročnými testy ve státní zkušebně. 
Mnohé výrobky tak získaly opakovaně prestižní ocenění: ČESKÁ KVALITA NÁBYTEK, 
CZECH MADE, NÁBYTEK ROKU a různá další ocenění hodnotitelských komisí. 
 
Více informací o historii firmy s fotografiemi naleznete na www.jelinek.eu/slavime-120-let/  
 
V rámci oslav výročí 120 let jste také srdečně zváni na expozici firmy JELÍNEK na veletrhu 
FOR INTERIOR v Praze (hala 3B, stánek 04) v termínu 5. – 8. října 2017. Na návštěvníky 
čeká minigalerie obrazů a fotografií z historie a také starý příborník vyrobený před více než 
100 lety právě ve firmě JELÍNEK.  
 
 
Kontakt pro dotazy, podklady a další informace: 
Jitka Šatánková 
PR manažerka 
T: +420 571 759 820 | M: +420 602 729 094 | E: satankova@jelinek.eu 
 

Ve Valašském Meziříčí, dne 26. 9. 2017 

 

Tomáš Jelínek, ředitel 
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