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Vážení zákazníci,

v tomto katalogu si Vám dovolujeme 
prezentovat výrobky značky KASPER. 
Tato rodinná značka se poprvé objevila 
na trhu v roce 1990 v oborech stavebnictví 
a strojírenství. Postupným rozvojem 
know-how a vysokými investicemi 
do nejmodernějších výrobních technologií 
a strojních  zařízení vznikla ve spolupráci 
s českými designery řada luxusních doplňků 
pro vybavení domu a zahrady. Obchodní 
činnosti s tímto sortimentem zastřešuje 
společnost KASPER DESIGN s.r.o..

Naším hlavním cílem je precizní zpracování produktů s důrazem na detail 
a individuální přístup ke každé zakázce. Použitím kvalitní nerezové oceli jsou výrobky 
z naší kolekce vysoce trvanlivé, odolné vůči extrémním povětrnostním podmínkám 
a poskytují skvělé užitné vlastnosti. Základní řada prezentovaná v tomto katalogu 
obsahuje standardní nabídku, ale rádi pro Vás zajistíme řešení na míru dle specifických 
požadavků konkrétního projektu. 

Potěší náš, když Vám výrobky značky KASPER budou dělat radost a přispějí 
k příjemnější atmosféře Vašeho domova.

Ing. Rudolf Kasper

www.kasper.cz
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VIGGO 
NA UHLÍ
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o tomto produktu
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PŘÍSLUŠENSTVÍMODELOVÁ ŘADA HMONTOST ROZMĚRY

40 KG

55 KG

50 KG

BEZ DESKY

SE SKLEŇENOU DESKOU

S NEREZOVOU DESKOU

VÝŠKA 820 MM, ŠÍŘKA 500 MM, HLOUBKA 500 MM

VÝŠKA 820 MM, ŠÍŘKA 1100 MM, HLOUBKA 630 MM

VÝŠKA 820 MM, ŠÍŘKA 1100 MM, HLOUBKA 630 MM

NEREZOVÝ KRYT ROŠTU

NEREZOVÝ KRYT ROŠTU

NEREZOVÝ KRYT ROŠTU

DETAILY PRODUKTU

Konstrukce tohoto modelu na tuhá paliva představuje spojení designu 
a maximální funkčnosti. Úprava z kartáčovaného nerezu a tvrzeného skla 
přináší dlouhodobou životnost. 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 madlo 
na čelní straně umožňují snadnou manipulaci.

Samotné roztápění topeniště je velice snadné. Ovládání je koncipováno tak, 
aby bylo možné provést veškeré úkony čistou rukou. Všechny vnitřní části 
lze zcela bezpečně vyjmout i během provozu, a to pomocí dvou nerezových 
úchytů.

V základní nabídce je provedení bez pracovní desky, které lze doplnit odkládací 
plochou z nerezavějící oceli, případně z tvrzeného čirého skla.



VIGGO II 
NA UHLÍ
Zahradní gril VIGGO II tvoří robustní plášť z kartáčovaného nerezu a proti 
předchozímu modelu nabízí vyšší uživatelský komfort. Design byl sladěn 
s moderními trendy, přičemž hlavním přínosem je zvětšení plochy roštu, 
vytvoření vnitřního ukládacího prostoru a všesměrový podvozek s brzdami. 
Profilový grilovací rošt zamezuje úniku omastku přímo do topeniště a jeho 
vznícení. Není tedy nutné rošt zakrývat a dusit vznikající plameny.

Řízený přívod vzduchu a masivní konstrukce zajišťují správnou distribuci 
tepla. Do prostoru pro uložení pomůcek je nově vložen hliníkový zásobník 
na uhlí. Dveře obsahují řadu přihrádek a o jejich bezpečné uzavření se starají 
magnetické uzávěry. Díky všesměrovému podvozku lze s grilem jednoduše 
manipulovat. Aretace kol na druhé straně umožňuje gril zafixovat 
v jedné poloze.

DETAILY PRODUKTU
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PŘÍSLUŠENSTVÍHMOTNOST ROZMĚRY

NEREZOVÝ KRYT ROŠTU
ZÁSOBNÍK NA UHLÍ

78 KG VÝŠKA 870 MM, ŠÍŘKA 1200 MM, HLOUBKA 550 MM



VIGGO II 
NA PLYN
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DETAILY PRODUKTU

PŘÍSLUŠENSTVÍHMOTNOST ROZMĚRY

NEREZOVÝ KRYT ROŠTU78 KG VÝŠKA 870 MM, ŠÍŘKA 1200 MM, HLOUBKA 550 MM

Provedení grilu VIGGO II na propan butan nabízí čisté a komfortní užívání. 
Vnitřní prostor pro uložení pomůcek obsahuje řadu přihrádek a přitom 
umožňuje pohodlný́ přistup při výměně plynových bomb. Bezpečné uzavření 
dveří zaručují magnetické uzávěry. Dva nerezové hořáky mají samostatnou 
regulaci intenzity hoření. Manipulace je díky všesměrovému podvozku velice 
snadná. Na stálém stálém místě lze gril zafixovat v jedné poloze.

Zažehnutí hoření obstarává piezozapalovací systém se skrytým ovládáním 
pod bočními dveřmi. Lávové kameny jsou uloženy nad plynovými hořáky 
a jejich výhřevné vlastnosti zajišťují dokonalejší rozprostření tepla na rošt.

Odkládací stůl z tvrzeného skla podtrhuje dokonalou eleganci a díky 
bezporéznímu povrchu skla je pracovní deska velmi dobře čistitelná.



PICOLLO 
NA UHLÍ

DETAILY PRODUKTU
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PŘÍSLUŠENSTVÍHMOTNOST ROZMĚRY

BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ24 KG VÝŠKA 840 MM, ŠÍŘKA 450 MM, HLOUBKA 450 MM

Moderní design a špičková kvalita pro domácí užití. Tento model se vzhledem 
ke svému kompaktnímu tvaru hodí na menší zahrady a terasy domů. Vypečený 
omastek je z roštu odváděn do samostatné nádoby. Tím je dosaženo zdravější 
formy grilování. Hlavním užitným prvkem je polohovatelné topeniště
na dřevěné uhlí. Je snadno přístupné a umožňuje individuální nastavení 
intenzity tepla.

Kryt topeniště zamezuje po dohoření opětovnému rozdmýchání tepla. 
Stavebnicová konstrukce je jednoduchá na demontáž a stává se tak velmi 
skladnou pro uložení mimo sezónu.



KVĚTINÁČE
A OBALY



OBALY 
NA KVĚTINÁČE
Povrch pláště tvoří nerezavějící kartáčovaná ocel kónického tvaru. Uvnitř 
je přepážka pro usazení květiny. Konstrukce byla vyvinuta s důrazem 
na stabilitu a minimální hmotnost. Umístění je vhodné uvnitř nebo venku 
a hodí se i k osazení menšími dřevinami. 

V nabídce jsou 3 základní tvarové a rozměrové varianty. 
V případě požadavků na atypickou výrobu zajistíme řešení na míru.

ŠÍŘKA DÉLKAOZNAČENÍ ZÁKLADNA VÝŠKA

ČTVEREC

KRUH

KRUH

KK-027

KK-024

KK-028

650 MM

650 MM

900 MM

355 MM

PRŮMĚR - 350 MM

PRŮMĚR - 400 MM

355 MM

---------

---------
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KVĚTINÁČE
Odolný materiál z kartáčované nerezavějící oceli umožňuje využití květináčů 
v interiéru i exteriéru. Rostliny lze osadit ve vlastním obalu a nebo rovnou 
do zeminy. Jednoduchý tvar a kvalitní zpracování představují zajímavý doplněk 
každého prostoru.

V nabídce je 7 základních tvarových a rozměrových variant. 
V případě požadavků na atypickou výrobu zajistíme řešení na míru.

ŠÍŘKA DÉLKAOZNAČENÍ TVAR VÝŠKA

KRYCHLE

KRYCHLE

KRYCHLE

KVÁDR

KVÁDR - TRUHLÍK

KULATÝ

KULATÝ

KK-001

KK-002

KK-048

KK-003

KK-119

KK-121

KK-123

200 MM

400 MM

600 MM

400 MM

200 MM

300 MM

500 MM

200 MM

400 MM

600 MM

400 MM

200 MM

PRŮMĚR - 250 MM

PRŮMĚR - 400 MM

200 MM

400 MM

600 MM

700 MM

600 MM

---------

---------
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SAMOZAVLAŽOVACÍ 
KVĚTINÁČE
Díky dvojitému dnu a systému textilních pásků je udržována stálá vlhkost zeminy. 
Množství vody uvnitř lze jednoduše doplňovat i kontrolovat tak, aby ji rostlina čerpala 
zcela rovnoměrně. Hodí se pro použití ve vnitřních nebo venkovních prostorech.

V nabídce je 7 základních tvarových a rozměrových variant. 
V případě požadavků na atypickou výrobu zajistíme řešení na míru.

ŠÍŘKA DÉLKAOZNAČENÍ TVAR VÝŠKA

KRYCHLE

KRYCHLE

KVÁDR

KRYCHLE

KVÁDR - TRUHLÍK

KULATÝ

KULATÝ

KK-027

KK-024

KK-028

KK-0043

KK-120

KK-122

KK-124

200 MM

400 MM

400 MM

600 MM

200 MM

300 MM

500 MM

200 MM

400 MM

400 MM

600 MM

200 MM

PRŮMĚR - 250 MM

PRŮMĚR - 400 MM

200 MM

400 MM

700 MM

600 MM

600 MM

---------

---------
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POŠTOVNÍ 
SCHRÁNKY



ON BOX
Praktická venkovní schránka z nerezavějící oceli, která je určena pro zavěšení 
na zeď. Bytelná forma zaručuje, že Vaše pošta zůstane v suchu i při extrémních 
výkyvech počasí. 

Umístění je vhodné i v souboru více boxů např. v bytových domech.

IN BOX
Moderní doplněk každého exteriéru. Zpracování z kartáčované nerezavějící 
oceli zaručuje dlouhou životnost a bezpečí vašich listin. Instaluje se přímo 
do zdiva popř. jiného pevného materiálu. 

Designově navazuje na model ON BOX a je rovněž koncipována pro instalaci 
v souboru více kusů.

HLOUBKA HLOUBKAHMOTNOST HMOTNOSTOZNAČENÍ OZNAČENÍVÝŠKA VÝŠKAŠÍŘKA ŠÍŘKA

420 MM 470 MMON BOX IN BOX280 MM 320 MM105 MM 105 MM3,5 KG 4 KG

Bližší 

informace 
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WALL BOX
Model určený pro vestavbu do zdi domu nebo plotu. Prostor pro vhození 
pošty je na čelní straně a výběr na straně opačné. Konstrukce z nerezavějící 
oceli umožňuje použití u různých typů zdí, jejichž šíře se může pohybovat 
v rozměrech od 290 do 540mm. Lze snadno upravit vůči síle zdiva.

SOLIT BOX
Čisté linie, strhující vzhled a praktičnost. Samostatně stojící box, který se 
upevňuje do podkladu pomocí dvou kotvících prvků. Tím je zajištěna absolutní 
stabilita i v případě extrémních výkyvů počasí. Zpracování z kartáčovaného 
nerezu garantuje vysokou odolnost výrobku a zabraňuje vnikání vlhkosti. 

HLOUBKA DÉLKAHMOTNOST HMOTNOSTOZNAČENÍ OZNAČENÍVÝŠKA VÝŠKAŠÍŘKA ŠÍŘKA

470 MM 1450 MMWALL BOX SOLIT BOX320 MM 400 MM310 - 560 MM 200 MM8 KG 20 KG
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KASPER DESIGN s.r.o.
Elektrárenská 322
CZ-541 03 
Trutnov

kontakt
+420 499 852 501
info@kasper.cz
www.kasper.cz


