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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Březen 2014  

 
Nová barevná řada obalů na květináče 
KASPER rozzáří každý prostor 

 

P r a h a, 7. března 2014 - Nová kolekce lakovaných obalů na květináče značky KASPER přináší 

ostré tvary, výrazné barvy a nadčasovou lehkost použitého materiálu. Na výrobě nových obalů 

na květiny se podílel tým expertů ze společnosti KASPER DESIGN. Jako materiál byl použit 
lehký a praktický hliník, čímž jsou květníky i přes svou velikost velmi snadno přenosné. 

Nová řada květináčů KASPER se inspirovala v čistých ostrých tvarech a v nabídce jsou čtyři trendové 

barvy – čistá bílá, elegantní černá, karmínově červená a 

perleťově zlatá. Poslední jmenovaná barva je metalická.   

 

Obal na květiny byl navržen zejména pro umístění do 

domácnosti, zimních zahrad nebo kanceláři a 

reprezentativních prostor veřejných budov. Uvnitř obalu je 

přepážka pro usazení rostliny a okolí květináče je možno 

vysypat drobnými kamínky nebo keramzitem Výška 

nabízených květináčů je 70 cm a rozměry podstavy jsou 

30x30 cm. 

 

„Nová řada obalů na květiny ctí jednoduchý a nadčasový 

vzhled produktů značky KASPER DESIGN, ale díky barevnému provedení je hravější. Trendové barvy 

doplní každý interiér nadčasovým prvkem,“ říká Radka Kasperová, jednatelka společnosti KASPER 

DESIGN. 
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Pro více informací a fotografie v tiskové kvalitě prosím kontaktujte: 
 

Lucie Borovičková 
Hill+Knowlton Strategies 

Senior konzultant 
E-mail: lucie.borovickova@hkstrategies.com 

Telefon: +420 724 666 605 

 

 

O společnosti KASPER DESIGN 

Rodinná společnost KASPER byla založena na počátku devadesátých let v Trutnově a zaměřuje se 
na stavebnictví a strojírenství. Rozvojem know-how a vysokými investicemi do nejmodernějších 
výrobních technologií a strojních zařízení vznikla v roce 2011 ve spolupráci s českými designéry první 
kolekce luxusních doplňků pro vybavení domu a zahrady, kterou dnes zastřešuje značka KASPER 
DESIGN. Značka KASPER DESIGN dnes nabízí ucelené řady nadčasových nerezových květináčů, 
zahradní grily, poštovní schránky a projektová řešení na míru. Všechny produkty a řešení značky 
KASPER DESIGN jsou navrhovány ve spolupráci s předními architekty a designéry. Na jejich výrobu 
jsou použity ty nejkvalitnější materiály a samozřejmostí je precizní řemeslné zpracování s důrazem na 
detail a individuální přístup ke každé zakázce. Značka pracuje především s kartáčovanou nerezovou 
ocelí a sklem. Díky tomu jsou výrobky KASPER DESIGN mimořádně trvanlivé, odolné vůči extrémním 
podmínkám a poskytují skvělé užitné vlastnosti. 

 

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 

 
 

 
Brno 
Miele Center Symerský 
Hněvkovského 81b 
617 00 Brno  

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

 
            
         
 


