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Kdo jsme byli, kdo jsme a kým chceme být

Historie firmy se začala psát 1. září v roce 1991, kdy jsme se coby čtyři společníci s porevolučním entuziasmem vrhli do podnikání  
v truhlářské výrobě. Pronajali jsme si prostory bývalého Okresního bytového podniku a s výrobou oken, dveří a schodů jsme postupně 
pokládali základy firmy. Byla to doba poznávání, nejistoty a testování našich schopností. S prvními úspěchy jsme získávali sebedůvěru, 
která nás vedla k odkoupení celého areálu. 

Druhá polovina devadesátých let se nesla v duchu oprav areálu, k nimž jsme ve velkém přispívali svépomocí, a realizací prvních vět-
ších zakázek. V roce 1995 jsme vybavili interiér Domu seniorů v Praze a zjistili jsme, že toto je cesta, kterou bychom se měli dále ubírat. 
Následovala FN Olomouc, Okresní úřad v Karlových Varech nebo Domov Důchodců v Nejdku. Na místě staré budovy jsme vystavěli 
novou výrobní halu a přibírali zaměstnance. Abychom byli konkurence schopni, zřídili jsme projekční a architektonickou kancelář. 

Počátkem 21. století jsme neustále rozšiřovali pole naší působnosti, ale se stálým důrazem na řemeslnou kvalitu a poctivou truhlář-
skou tradici ruku v ruce s nejmodernějšími technologiemi. V roce 2005 jsme v souvislosti se vstupem na slovenský trh založili dce-
řinou společnost Profil Nábytok v Bratislavě. Byznys u sousedů nám však nestačil a začali jsme se etablovat na trzích EU, kde jsme si 
našli obchodní partnery. 

Stále více jsem si začali uvědomovat důležitost nejen kvalitního zpracování, ale i designu. V roce 2007 jsme tak na veletrhu Medica 
Brno představili sérii nábytku Polygon splňující nejnáročnější požadavky zákazníků, kteří jej užili v nemocnicích a office centrech. 

V době celosvětové ekonomické krize, jsme pružně zareagovali tím, že jsme rozšířili obchodní tým, diverzifikovali výrobu a investovali 
do vývoje tak, abychom v duchu hesla „buď připraven“ mohli oslovit co nejširší spektrum zákazníků. Snažili jsme se zefektivnit výro-
bu, abychom byli připravení zvládnout tvrdý tlak na kvalitu, rychlost, kreativitu a samozřejmě nabídnout konkurenceschopnou cenu. 

Následovalo otevření showroomu v Praze, který se stal místem schůzek se zákazníky, pro které design hraje prim. Díky důrazu  
na formu jsme začali spolupracovat se společností Peugeot na výbavě jeho showroomů nejen v Česku a Slovensku. Jedním z nejzají-
mavějších, byť menších projektů, byla realizace interiérů v Muzeu Jana Husa v německé Kostnici. 

Důraz na krásu v souladu s kvalitou a funkcí zatím vyvrcholil novou kolekcí modulárního nábytku MOVE ME, který byl v roce 2015 
představen na veletrhu FOR OFFICE v Praze. Celková expozice nám získala ocenění TOP EXPO a modulární nábytek cenu GRAND 
PRIX díky spolupráci s mladými designéry a architekty, kterým v souladu s tradicí kvalitní řemeslné výroby dáváme v poslední době 
čím dál větší prostor. 

Nechceme být jen „vybavovači“ velkých investičních projektů, ale aktivně se s Vámi podílet na podobě prostředí, ve kterém se naše 
životy odehrávají, abychom ho zpříjemnili nejen pacientům nemocnic, hotelovým hostům, zaměstnancům v kancelářích ale i lidem 
ve svých domovech. 

Tento katalog obsahuje výběr z širokého spektra našich realizací. 

Doufáme, že se s Vámi budeme potkávat i nadále a to nejen prostřednictvím našeho nábytku. Děkujeme, že jste s námi! 



Who We Were, Are and Want To Be
 
The history of this company was first written on the 1st of September 1991, as four young enthusiastic business partners decided to 
start a business in cabinet making. We have rented a former Regional furniture offices and started laying the foundations of the com-
pany with orders to make windows, doors and stairs. It was a time of realizations, uncertainty and testing of our capabilities. As the 
first success came, we grew more ambitious and confident and decided to buy the whole office area. 

The second half of the 90s was in the spirit of restoration of the office area, which was done on our own. We have received our first big 
contract. In 1995 we have furnished the interior of a Retirement home in Prague and we realized that this is the way forward for our 
vision of the company. What followed was a succession of great projects - University Hospital in Olomouc, District Council in Kar-
lovy Vary and a Retirement Home in Nejdek. We have demolished old buildings, started building additional offices and hired more 
employees. In order to stay competitive we have created an architectural and project management office. 

At the beginning of the 21st century we have expanded our scope of activities, making sure we do not sacrifice the quality of our craft 
and started using modern technologies. We have entered the Slovakian market in 2005 and in relation to that we have created a filial 
company Profil Nabytok in Bratislava. We did not stop at our neighbors' borders and started looking for further EU markets, working 
closely with new business partners.  

We have come to realize the importance of  not only quality manufacturing but also of design. In 2007 we have introduced a new 
furniture series called Polygon at the Medica fair in Brno. This furniture set met the most demanding requirements of our clients and 
it was used in hospitals and office centers. 

During the global financial crisis we reacted quickly and expanded our sales team, diversified our manufacturing and invested in 
development, so that we could be ready to approach clients from all walks of life. We have tried to make our manufacturing more 
effective so that we could meet the high demand for quality, speed, creativity and to offer the best price.

What followed was an opening of a showroom in Prague, which became the meeting point with all the clients and where design was 
the most important part of the project. Due to our emphasis on form, we have started working with Peugeot and furnished their 
showrooms in the Czech Republic and Slovakia. One of our most interesting projects was the interior design of the museum of Jan 
Hus in Konstanz in Germany. 
 
In recent years we have put emphasis on beauty and quality with functionality. This has been introduced in 2015 at the FOR OFFICE 
fair in Prague with our new collection of modular furniture MOVE ME. This collection won TOP EXPO price and the modular fur-
niture won the GRAND PRIX price thanks to the collaboration with young designers and architects. We give these new talents more 
creative space according to our cabinet making tradition. 

We do not want to be just known as "the furnishers" of big projects but we would like to actively participate in creating the envi-
ronment we all live in. We want to make it better not only for patients in hospitals,  hotel guests or office employees but also for people 
in their own homes.

This catalog contains the selection of different projects.

 We hope to meet you not only through our furniture. Thank you for being with us! 
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Sídlo / Headquarters
PROFIL NÁBYTEK, a. s.
Hradská 280
396 01 Humpolec
Czech Republic
Tel.: +420 565 300 111
info@profil-nabytek.cz

OUR HORIZONS BROADEN, EXPERIENCE DEEPEN 
NAŠE OBZORY SE ROZŠIŘUJÍ, ZKUŠENOSTI PROHLUBUJÍ

DĚKUJEME!
THANK YOU!

www.profil-nabytek.cz

Dceřiná společnost / Daughter company
Profil Nábytok, s. r. o. 
Stará Prievozská 2,
821 09 Bratislava /
Slovakia
Tel.: +421 918 607 035
info@profil-nabytok.sk

Obchodní kancelář / bussines office
Vinohradská 130
130 00 Praha 3 
Czech Republic
Tel.: +420 777 740 450
obchod@profil-nabytek.cz


