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O nás  

Špičkový design nadčasových nerezových doplňků do interiérů a exteriérů stojí na pilířích úspěšné  

a renomované rodinné značky KASPER. Společnost KASPER byla založena na počátku 

devadesátých let v Trutnově a zaměřuje se na stavebnictví a strojírenství. Kvalita řemeslného 

zpracování našich průmyslových řešení byla vždy prioritou. Postupně jsme rozvíjeli nejen naše know-

how, ale zároveň jsme investovali do nejmodernějších výrobních technologií a strojního zařízení. 

KASPER rostl a prosperoval. Bylo na čase začít budovat také náš domov. Máme rádi jednoduchý, ale 

vysoce funkční styl. Na kompromisy při našem pracovním nasazení nebyl čas. A tu jsme zjistili, že na 

českém trhu neexistují výrobky, kterými bychom náš dům chtěli pozvednout. A tak jsme si je navrhli  

a vyrobili.  

Byl to dlouhý proces hledání tvarů, vhodných materiálů, konzultací s předními designéry, architekty  

a technology následovaný celou řadou testování. Jsme si ale jisti, že se nám čas i peníze do vývoje 

vyplatily. Dnes máme útulný dům, který zdobí luxusní doplňky naší rodinné značky KASPER DESIGN, 

jež jsou nejen elegantní, ale zároveň vysoce funkční. Věříme, že díky nekompromisní kvalitě použité 

oceli a mistrnému ručnímu zpracování nás všechny přežijí. Nebojíme se ani individuálních řešení na 

míru. Naše bazény, fontány, střešní zahrady budou sloužit Vám i budoucím generacím. Stále hledáme, 

co by mohlo osvěžit a zkrásnit náš domov a zahradu, spolupracujeme se špičkovými designéry a 

vymýšlíme nové výrobky i celé kolekce. Nechte se proto překvapit, čím Vás oslovíme příště, a přijměte 

naše pozvání do světa KASPER DESIGN. 

Radka a Jakub Kasperovi 
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Historie společnosti 

1992 – založení společnosti KASPER 

1996 – zakázková výroba strojů a zařízení 

1999 – instalace laseru na řezání plechu 

2000 – otevřen nový moderní výrobní areál v Trutnově 

2005 – ocenění Exportér roku – TOP 10 

2006 – rozšíření výrobního areálu a rozsáhlá modernizace strojového vybavení, založení vlastní 

svářečské školy, ekologický projekt na úsporu energií 

2008 – spuštění nové moderní práškové lakovny a tryskání nerezu 

2009 – rozšíření sortimentu o luxusní klientská řešení na míru 

2010 – první typizované nerezové květináče a poštovní schránky 

2011 – zprovoznění druhého výrobního závodu v Trutnově – provozovna AQUA-STEEL 

2012 – nový progresivní gril VIGGO 

2013 – první ucelená kolekce nadčasových luxusních doplňků pro dům a zahradu KASPER DESIGN 

 

Vize  

Jsme hrdou českou značkou. Stavíme na tradici českého kovoobráběcího průmyslu a vracíme ho tam, 

kam patří: mezi naprostou světovou špičku, a to jak kvalitou a moderností zpracování, tak řemeslným 

fortelem několikáté generace českých specialistů na zpracování oceli. Věříme v nadčasový design, 

nejkvalitnější materiály a řemeslně bezchybné a dokonalé zpracování výrobků, jež vnášejí do domů i 

zahrad luxus, co přetrvá po generace.  

 

Mise 

Ze špičkové nerezavějící oceli vytváříme originální díla, která se stávají neodmyslitelnou součástí 

domů, zahrad, rezidencí i kanceláří a pozvedávají je svou nadčasovou krásou a dokonalým 

řemeslným zpracováním. Díky tomu se z nich budou těšit i budoucí generace. 
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Nadčasový luxus KASPER DESIGN 

Všechny naše produkty a řešení jsou navrhovány ve spolupráci s předními architekty a designéry. Na 

jejich výrobu používáme ty nejkvalitnější materiály a samozřejmostí je precizní řemeslné zpracování 

s důrazem na detail a individuální přístup ke každé zakázce.  

Pracujeme především s kartáčovanou nerezovou ocelí a sklem. Díky tomu jsou naše výrobky 

mimořádně trvanlivé, odolné vůči extrémním podmínkám a poskytují skvělé užitné vlastnosti. 

 

Spolupracující architekti a designéři 

Na návrzích výrobků KASPER DESIGN spolupracujeme například s: 

 Designér MgA. Petr Novague 

 Ing. David John 

 

Květináče  

Květináče KASPER mají povrch pláště z nerezavějící kartáčované 

oceli, která umožňuje jejich využití v interiéru i exteriéru. Květináče a 

obaly dokonale čelí extrémním teplotám i vodě. V nabídce nechybí 

samozavlažovací květináče. Jejich konstrukce byla vyvinuta 

s důrazem na stabilitu a minimální hmotnost.  

 

 

Zahradní grily 

Zahradní grily KASPER jsou dokonale funkční. Svým čistým a 

jednoduchým nadčasovým designem pozvednou každou zahradu nebo terasu a bez úhony přečkají 

nepřízně počasí. Na jejich vývoji spolupracovali designéři, architekti, technici a šéfkuchaři.  

Těla grilů KASPER z kartáčovaného nerezu a odkládací plocha z tvrzeného skla zajišťují hygienický 

provoz a snadnou údržbu. Speciální grilovací rošt odvádí přebytečný omastek do sběrné nádoby a 

minimalizuje tak riziko spálení masa. Systém regulace přívodu vzduchu a tepelná izolace pláště 

zaručují vysokou výhřevnost grilu a zároveň také bezpečnost uživatele. Stabilní podvozek a masivní 

madla umožňují snadnou manipulaci. Samotné roztápění topeniště je velice snadné. Ovládání je 

koncipováno tak, aby bylo možné provést veškeré úkony čistou rukou. Zahradní grily KASPER jsou 

v provedení na uhlí nebo plyn. 
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Poštovní schránky 

Poštovní schránky KASPER doplní luxusní vzhled každé rezidence. Naše praktické schránky z 

nerezavějící oceli jsou bytelné, odolají všem výkyvům počasí a zaručí suchý a bezpečný domov pro 

všechnu příchozí poštu. V nabídce jsou schránky k zavěšení na zeď nebo na plot, ale i samostatně 

stojící nebo k instalaci přímo do zdiva. Určité řady schránek lze instalovat v souborech do bytových 

domů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Řešení na míru 

Kromě základní řady zahradních grilů, nerezových 

květináčů a poštovních schránek nabízíme ve 

spolupráci s designéry a architekty specifická řešení na 

míru dle požadavků klientů. Konstrukční řešení je vždy 

tvořeno s cílem maximální užitné hodnoty a estetického 

dojmu. Jednotlivá řešení navrhujeme dle zadání klienta 

formou technického nákresu, na základě kterého je 

připravena přesná technická specifikace včetně 3D 

vizualizace. 
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Zakázková výroba je velmi široká. Mezi nejžádanější řešení patří: 

 květináče na míru 

 nerezové bazény 

 schodiště 

 nerezové stoly 

 zábradlí 

 podlahové plechy 

 stěnové obklady 
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Konstrukce a vývoj produktů 

“Na počátku je často neobvyklý nápad, který se musí dál rozpracovat. Nakreslit, ověřit, že bude 

technologicky realizovatelný,“ říká Jakub Kasper. „Hotový výrobek nesčetněkrát testujeme v těch 

nejextrémnějších podmínkách. Na vývoji produktů nikdy nešetříme. Naši profesionálové mají 

k dispozici moderní hardwarové a softwarové vybavení, což nám umožňuje plnou digitalizaci 

výkresové dokumentace. Veškeré konstrukční a vývojové práce probíhají výhradně ve 3D kreslících 

programech SolidWorks, které umožňují nové možnosti práce s návrhem výrobků včetně statických 

výpočtů.” 

 

 

 

 

Výroba 

Všechny naše výrobny jsou vybaveny špičkovými, počítačem řízenými stroji, které pracují s přesností 

setiny milimetru, tedy lépe, než na vlas přesně. To nám umožňuje nabízet nejlepší kvalitu bez 

kompromisů. 

Pro řezání plechu používáme čtyři švýcarské lasery BYSTRONIC a vysekávací stroj TRUMPF. 

Všechny jsou schopny řezat nejrůznější typy materiálů. BYSTAR 3015 je vybaven CNC otočnou osou 

pro řezání profilů a trubek v prostoru 3D. BYSPEED 3015 je stroj s nejvyšší dynamikou řezání a je 

určen výhradně na zpracování nerezavějící oceli. 

Na ohýbání používáme ohraňovací lisy. Dělí se podle druhu zpracovávaného materiálu. Stroje 

Hämmerle disponují unikátní technologií tříbodového ohybu a jsou používány výhradně pro přesné 

ohýbání nerezu a hliníku.  

Svářečské práce provádíme na profesionálních svářecích agregátech. Kvalitní zázemí pro zpracování 

běžných materiálů zajišťuje neustálý vývoj výrobních technologií. Profesionalitu a zručnost svářečů 

neustále zvyšujeme díky systému vlastního vzdělávání a většina z našich specialistů disponuje 

mezinárodními svářečskými průkazy. 
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Ve výrobně nechybí moderní lakovna. Naše lakovna ve formě taktovací linky provádí úpravu dílů poté, 

co jsou řádně ošetřeny. Poté je v komorové sušce ve stříkacích kabinách nanesen práškový plast. 

Konečnou fází je vytvrzení naneseného prášku ve vytvrzovací peci. Tryskací box je vybaven 

technologií pro sjednocování povrchu nerezových dílů keramikou. Odmořovací box je určen pro lokální 

odmoření svarů a jejich oplach tlakovou vadou. Samostatným pracovištěm je brusírna nerezových 

výrobků. Vznikají zde finální povrchové úpravy dílů s nejvyššími nároky na vnější vzhled. K dispozici 

jsou čtyři odsávaná pracoviště a pásová bruska na velkoplošné dílce. 

Montážní hala zahrnuje uzavřené pracoviště pro práci s citlivou mechanikou. 

Certifikace  

Kvalita a bezpečnost našich zaměstnanců i výrobků a prostředí jsou pro nás stěžejní, proto pravidelně 

procházíme audity a splňujeme přísné normy mezinárodně uznávaných certifikací. Od roku 2009 jsme 

držiteli certifikátu systému kvality ISO 9001. Ve stejném roce jsme prošli certifikací na ISO 14000, 

která se týká ochrany životního prostředí, a ISO 18000, jenž potvrzuje vysokou míru bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

Jsme odpovědná společnost 

Záleží nám nejen na dobré pověsti našich 

kvalitních a bezpečných výrobků, ale zároveň 

chceme, aby byli spokojeni také naši 

zaměstnanci, aby prosperovalo město a region, 

ve kterém působíme, a aby naše výroba byla 

přátelská k životnímu prostředí.  

 

Škola KASPER 

Chceme, aby naši lidé měli možnost se rozvíjet a růst spolu s námi, proto má každý z nich 

vypracovaný individuální plán vzdělávání a samozřejmostí je celá řada jazykových a rozvíjejících 

kurzů. V roce 2006 jsme otevřeli vlastní svářečskou školu. Výukové programy jsou určeny nejen našim 

lidem, ale také široké veřejnosti. Vedle vychovávání vlastních kvalitních pracovníků nám škola 

pomáhá rozvíjet technologii svařování pro oba naše výrobní závody. Nebojíme se dávat příležitost 

ženám v netradičních profesích. U nás běžně zastávají i výrobní a technické pozice.  Mladé talenty 

podchycujeme už v mládí, neboť spolupracujeme se středními školami a učilišti v regionu. 
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Kulturní a sportovní povzbuzení pro každého 

KASPER již roky podporuje trutnovské společenské centrum UFFO. Díky naší finanční podpoře si 

místní lidé mohou zajít na divadelní představení nebo na výstavu, vzít rodinu do kina nebo jen tak 

poklábosit s přáteli v místní kavárně. Každoročně sponzorujeme festival komorní hudby Trutnovský 

podzim, jazzový festival Jazzinec a sportovní aktivity. Podporujeme aktivity Atletického klubu Trutnov a 

basketbalového klubu BK Kara Trutnov (1. liga žen). Jsme rádi, že můžeme přispět k rozvoji našeho 

regionu.  

 

Chráníme lidi i prostředí 

Naše provozy prošly nákladnou modernizací, která zajistila, že jejich provoz je bezpečný vůči 

životnímu prostředí. Naši zaměstnanci jsou důsledně proškolováni na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci (BOZP), abychom minimalizovali riziko úrazu či nehody ve výrobě. To, že své závazky vůči 

zaměstnancům i prostředí bereme vážně, jsme stvrdili splněním náročných kritérií ISO norem 14000 a 

18000. 

Prodejní místa 

Nadčasové výrobky značky KASPER DESIGN můžete zakoupit například u těchto partnerů: 

 

Praha 

Brother & Duck International  

Vinohradská 50 
120 00 Praha 2  

 

Brother & Duck International  

Poděbradská 56 
198 00 Praha 9 

 
 http://www.brotherandduck.cz 

 

 

 

http://www.brotherandduck.cz/


13/14 

 

Brno 

Miele Center Symerský 

Hněvkovského 81b 
617 00 Brno  

http://www.symersky.cz/?id=1 

 

 

Ostrava 

HOME INTERIER 

Janáčkova 3277/22 A 
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

http://www.homeinterier.cz  

 

 

 

Hradec Králové 

ORIGINAL INTERIER 

Jana Černého 376/5 
503 02 Hradec Králové - Předměřice n.L. 

http://www.originalinterier.cz 

 

http://www.symersky.cz/?id=1
http://www.homeinterier.cz/
http://www.originalinterier.cz/
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Kontakty pro média 

 

Ing. Radka Kasperová 

KASPER DESIGN 

Jednatel společnosti  

E-mail: radka@kasper.cz 

Telefon: +420 606 661 183  

www.kasper.cz 

 

 

Lucie Borovičková 

Hill+Knowlton Strategies 

Senior konzultant 

E-mail: lucie.borovickova@hkstrategies.com 

Telefon: +420 724 666 605 

 

mailto:radka@kasper.cz
http://www.kasper.cz/
mailto:lucie.borovickova@hkstrategies.com

