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Vážení zákazníci,

v tomto katalogu si Vám dovolujeme prezentovat projektová řešení 
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 řada  luxusních doplňků pro 
vybavení domu a zahrady. Kromě základní řady zahradních grilů,  
nerezových květináčů a poštovních schránek však nabízíme ve spolu-
práci s designéry a architekty specifická řešení na míru dle požadavků 
klientů. Konstrukční řešení je vždy tvořeno s cílem maximální užitné 
hodnoty a estetického dojmu.

Základními používanými materiály jsou kartáčovaná nerezová ocel 
a sklo. Jednotlivá řešení navrhujeme dle zadání klienta formou tech-
nického nákresu, na základě kterého je připravena přesná technická 
specifikace včetně 3D vizualizace.

Spektrum výrobků na zakázku je velmi široké.
Mezi nejběžnější patří:
• květináče na míru
• nerezové bazény
• schodiště
• nerezové stoly
• zábradlí
• okopové plechy
• podlahové plechy
• stěnové obklady

Odolný materiál z kartáčované nerezavějící oceli umožňuje využití našich květináčů v interiéru i exteriéru. 
V rámci projektových řešení nabízíme výrobu květináčů různých tvarových a rozměrových variant dle 
konkrétního požadavku zákazníka. 

Kromě různých tvarů a rozměrů jsme schopni květináč opatřit pro jednodušší manipulaci koly, které 
umíme skrýt do jeho pláště.  Vedle klasického samozavlažovacího systému textilních pásků navrhujeme 
květináče s regulací množství vody např. s odtokovými děrami, přepady nebo dvouplášťové květináče.

Součástí přípravy nabídky je konzultace výběru vhodného materiálu, jeho síly a povrchové úpravy tak,  
aby řešení bylo co nejefektivnější, přitom maximálně užitné, a budilo co nejlepší estetický dojem. 
Na požadavek zákazníka vyrábíme květináče z různých druhů materiálů jako je nerez, hliník popř. černý 
plech, ve velké škále povrchových úprav vč. práškového lakování.

květináče na míru
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Pro konstrukce schodiště je vždy rozhodující správná volba materiálů 
a správný výpočet tuhosti konstrukce. Cílem je minimalistické provede-
ní, kde ocelové prvky schodiště nepůsobí rušivě - jsou nasazeny pouze 
v nejnutnějším rozsahu tak, aby byly subtilní a zároveň garantovaly 
dostatečnou stabilitu celého prvku.

Použitými materiály jsou nerez a sklo, které je kotveno přes nerezové 
montážní terče. Součástí schodiště jsou skleněná nebo nerezová zá-
bradlí, jejichž použití je vhodné i na okolní ochozy nebo jiné prostory 
na schodiště navazující. Lze tak vytvořit minimalistický interiér, který 
působí vzdušným a moderním dojmem.

Bazény společnosti KASPER DESIGN jsou vyráběny z kartáčované nerezavějící 
oceli jakosti 17349. V kombinaci s vysokou kvalitou zpracování je dosaženo  
jedinečného estetického dojmu a dlouhodobé životnosti nesrovnatelné s jiný-
mi materiály, které jsou pro výrobu bazénů běžně používány. Kombinace nerezu 
a průzračné vody vytváří efektní architektonický prvek, který přežije generace. 
 
Hlavní určení těchto bazénů je pro venkovní instalace v rozměrech a variantách 
dle konkrétních požadavků zákazníka a podmínek instalace. Základní varianty 
provedení jsou:
• provedení s přepadem vody nebo bez přepadu se skimmerem
• provedení s plným zapuštěním bazénu do terénu s podzemním prostorem  
 pro instalaci technologie a následné servisní zásahy na příslušentsví bazénu 
• krycí zatahovací rolety a zimní plachty dle požadavků zákazníka
• doplnění o příslušenství jako je LED osvětlení, protiproud, schůdky apod.

Díky hladkémů povrchu oceli je bazén jednoduše čistitelný a splňuje tak nejvyšší 
hygienické nároky.
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Stoly KASPER doplňují řadu nerezových květináčů a nerezových grilů a umož-
ňují tak zákazníkovi sladit zahradu či terasu v jednoduchém miminalistickém 
stylu. Jsou vyráběny z kartáčované nerezové oceli a jsou opatřeny deskou 
z tvrzeného skla. Použité materiály zaručují dlouhodobou životnost a jedno-
duchou údržbu.  Stůl je odolný vůči extrémním povětrnostním podmínkám 
a i v zimním období není nutné stůl stěhovat či přikrývat ochrannou plachtou. 
Stoly lze využít i v interiéru domů či bytů.
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