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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

ZIRBE collection – BIO nábytek od firmy JELÍNEK 
 

Nechte se obklopit přírodou. Nábytek vyrobený z masivního dřeva ZIRBE vás ohromí nejen svou intenzivní 

vůní. Vysokohorská alpská dřevina ZIRBE roste v nadmořské výšce nad 1600 m. V těchto podmínkách roste 

pomalu a díky tomu v sobě střádá velké množství přírodní silice PINOSYLVIN, která blahodárně působí na 

kardiovaskulární systém a napomáhá tak lepšímu spánku. 

„Kolekcí ZIRBE jsme chtěli rozšířit naši nabídku dřevin a přinést na náš trh něco úplně nového. 
Věříme, že kolekce zaujme odbornou i širokou veřejnost.“ říká ředitel firmy Tomáš Jelínek.  

 

ZIRBE collection – s vůní přírody 
 

Dle studie institutu JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH má pobyt v prostředí ZIRBE 

pozitivní vliv na zdraví. Během osmi hodinového spánku se sníží tepová frekvence spáče až o 3500 srdečních 

tepů, což představuje asi jednu hodinu srdeční aktivity. To má velmi pozitivní vliv na kvalitu  

spánku. Spánek je díky tomu hlubší a klidnější. Nábytek z dřeviny ZIRBE vyrábíme záměrně bez kovových 

spojů a povrchové úpravy, aby bylo působení ZIRBE na lidský organismus co nejpřirozenější.  

 

 

ZIRBE collection a její premiéra na přehlídce Designblok 2018 

 
V rámci letošní výstavy Designblok 2018 představíme kolekci vyrobenou z alpské dřeviny ZIRBE, která je ve 

světě velmi žádaná pro své unikátní vlastnosti. 

Spojením moderních technologií, poctivé řemeslné práce a přírodních materiálů přinášíme v dřevině ZIRBE 

také kolekci FLABO z dílny německého designéra Jochena Flackeho.  Zaoblené hlavové čelo postele FLABO 

přímo vybízí k lenošení v posteli. Pevný masivní vzhled je odlehčen výrazně ustoupeným soklem. Celá postel 

včetně důmyslně připevněných nočních stolků se tak vznáší v prostoru a navozuje pocit „spánku v oblacích“. 

Levitující řešení předchází možnosti nepříjemného zakopnutí o nohy postele. 

 
 

 

 Ve Valašském Meziříčí, 19. 10. 2018 
 

Tomáš Jelínek, ředitel 
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O firmě JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.  
 
Historie 
Historie firmy JELÍNEK sahá až do roku 1897. Během své existence prošla mnoha změnami, ať už 
vlastnickými, politickými, nebo nedávnou ekonomickou krizí. I přes všechny tyto změny je firma JELÍNEK 
stále stoprocentní rodinnou firmou, která zaměstnává přes 80 zaměstnanců a v duchu filosofie svých 
zakladatelů se i nadále drží hesla: 

"Poctivou prací získat důvěru zákazníků". 
 
Současnost 
Po 40ti letech komunistického režimu se znárodněná firma vrátila zpět do vlastnictví rodiny JELÍNEK. Od té 
doby buduje na trhu silné postavení v oblasti výroby nábytku z masivu a zdravého spánku. V produkci firmy 
JELÍNEK naleznete kompletní ložnicový nábytek, matrace, jídelní sestavy, sedací soupravy, obývací stěny a 
mnoho dalšího. Firma je také schopna pružně reagovat na atypická přání zákazníků a vyrábět nábytek na 
zakázku k maximální spokojenosti zadavatele.  
 
Vize 
Naším posláním je vyrábět kvalitní výrobky ze dřeva a pokračovat tak v rodinné tradici od roku 1897. 
Spojením moderní technologie a řemeslné ruční práce tak vytvářet vysokou přidanou hodnotu v domovech 
našich zákazníků. Hodnotu, která vydrží po generace. 
 
 
 

Kontakt pro dotazy, podklady a další informace: 
David Jelínek 
Sales & Marketing Manager 
M:  +420 724 201 018 
E:  david.jelinek@jelinek.eu  
W:  www.jelinek.eu  
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