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KASPER KOVO s.r.o.

provozovna Žitná

Žitná 476
541 03 Trutnov 3

Hledíme do budoucnosti
Značka KASPER se poprvé objevila na trhu v roce 1990.
Naše rodinné podnikání se specializuje na určité segmenty stavebnictví a strojírenství, ve kterých je naším
cílem dosáhnout špičkové úrovně a vysoké konkurenceschopnosti.
Získali jsme celou řadu spokojených a věrných zákazníků
jak v České republice, tak mnoha dalších zemích. Důvěry zákazníků si velmi vážíme, a proto i v dalších etapách
našeho rozvoje pro nás zůstává spokojený zákazník nejvyšší prioritou.
Úspěchu můžeme dosáhnout jen s týmem schopných
a motivovaných spolupracovníků. Na vzdělávání personálu klademe velký důraz – provozujeme vlastní svářečskou školu, zajišťujeme jazykové a odborné vzdělávání.

Máme hluboký vztah a cítíme odpovědnost k podkrkonošskému regionu, který podporujeme v oblasti školství,
kultury a umění, sportu a životního prostředí.
Jsem přesvědčen, že pokud budeme nadále ctít naše
zásady v podnikání, je před námi budoucnost spojená
s růstem a prosperitou.

KASPER KOVO

s.r.o.
provozovna Elektrárenská
Elektrárenská 322
541 03 Trutnov 3

Ing. Rudolf Kasper,
jednatel

Skupinu firem KASPER GROUP tvoří
KASPER KOVO s.r.o.
KASPER DESIGN s.r.o.
KASPER CZ s.r.o.
KASPER POLSKA Sp. Z o.o.
KASPER SK s.r.o.

KASPER CZ s.r.o.
Ječná 550
541 03 Trutnov 3

KASPER KOVO s.r.o.

provozovna Žitná

Plechové
výrobky
v hlavní roli
Společnost KASPER KOVO s.r.o. byla založena v roce 1992
a dnes představuje dva výrobní provozy umístěné v Trutnově
(provozovna Žitná a Elektrárenská). Mateřský provoz Žitná
je moderní strojírenskou firmou, která se soustřeďuje na malosériovou výrobu spektra produktů od plechových komponentů až po komplexní stroje včetně finální montáže. Tento
profil s sebou nese velké nároky na logistiku a flexibilitu výroby, kterému je uzpůsoben systém řízení výroby s cílem dostát
nejvyšším nárokům zákazníků z hlediska kvality a flexibility
dodávek.
Technologické vybavení společnosti odpovídá nejmodernějším standardům zpracování plechu od dělení materiálů, jejich
svařování, až po povrchové úpravy. Současně je nastaven
proces trvalého vzdělávání personálu a trvalého zlepšování
procesů s cílem plného využití těchto moderních technologií tak, aby zákazník získal optimální poměr z hlediska kvality
a ceny. Zpracování ušlechtilých kovů (nerez a hliník) je v rámci technologie a interní výrobní logistiky odděleno od výroby
z běžné oceli tak, aby byly naplněny nejpřísnější nároky potravinářského a farmaceutického průmyslu.
Závod Žitná na zpracování plechu má velmi široké spektrum
výrobků a služeb, aby v maximálním rozsahu pokryl zákaznické požadavky širokého portfolia zákazníků z rozmanitých
průmyslových oborů. Výrobní sortiment tak sahá od plechových komponentů přes svařence až po finálně montované
stroje. Samozřejmostí jsou pak služby související s vývojem
a nákladovou optimalizací výrobků a zajištění kompletní logistiky po celém světě. Hlavní obory, kam výrobky směřují, jsou
potravinářský průmysl, výroba autobusů, výroba obráběcích
strojů, filtrace vzduchu a energetika.
Výrobky směřují k zákazníkům po celém světě. Hlavním těžištěm je západní Evropa, ale řada dodávek směřuje i do Jižní
a Severní Ameriky a Asie.

Certifikáty: EN ISO 9001:2009

EN ISO 14001:2005
EN ISO 18001:2008
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Tel. : +420 499 827 111
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KASPER KOVO

s.r.o.
provozovna Elektrárenská

tlakové
nádoby
na míru
Druhý výrobní provoz KASPER KOVO s.r.o. je provozovna
Elektrárenská, která nabízí kompletní vývoj a výrobu tlakových a netlakových nádob v oceli, nerezu a hliníku a při splnění většiny existujících celosvětově uznávaných norem jako je
ASME, GOST apod. Tato provozovna, která byla do firmy začleněna v roce 2011, představuje hlavní rozvojovou základnu
firmy KASPER KOVO z hlediska nových zakázek a z hlediska
zaměstnanosti.
V rámci této provozovny jsou tři oddělené výrobní sekce,
které splňují nároky na oddělený tok materiálu – oddělení
nerezu a hliníku od výrobního sortimentu z oceli. Technologické vybavení pro výrobu tlakových nádob pokrývá všechny
potřebné procesy od lisování den přes manuální nebo poloautomatizované svařování nádob až po moderní linku na
finální povrchové úpravy. Všechny podpůrné, řídící a kontrolní
procesy jsou nastaveny dle mezinárodních standardů výroby
tlakových nádob.
Provozovna Elektrárenská je certifikována dle norem EN ISO,
dle norem na kolejová vozidla 15085 CL1, PED, ASME,
GOST., DNV, Bureau Veritas a lodní registry LR a ABS.
Hlavním odbytištěm tlakových nádob jsou firmy v rámci
Evropy, ale řada dodávek směřuje i do Asie, zemí bývalé Ruské federace a do Ameriky.

Certifikáty:
EN ISO 9001:2009
EN ISO 14001:2005
EN ISO 18001:2008
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KASPER design s.r.o.

design
a kvalita
pro moderní
architekturu
Firma KASPER DESIGN s.r.o. nabízí výrobky pro domácnosti
nebo obchodní a veřejné prostory s originálním designem
a vysokou kvalitou zpracování. Jedná se o doplňky z nerezu
nebo hliníku vytvořené ve spolupráci se špičkovými českými
designéry. Exkluzivita těchto výrobků je dána malosériovou
výrobou s možnostmi úprav dle požadavků zákazníků.
Sortiment výrobků KASPER míří na individuální zákazníky
s vysokými nároky na kvalitu a design a korporátní klienty
pro vybavení business center a veřejných prostor. Kvalita
a nadčasový design jsou základním předpokladem pro trvalé
využití těchto produktů bez nutnosti podstatné údržby.
V nabídce výrobků jsou poštovní schránky, květináče a zahradní grily. Vedle standardního sortimentu jsou řešeny
i individuální zákaznické modifikace dle požadavků klienta
(např. květináče dle specifických rozměrů). Vedle tohoto
standardního sortimentu dodáváme také projektová řešení
vybavení budov jako jsou schodiště, nerezové obklady a bazénové technologie. Sjednocujícím prvkem těchto výrobků je
ušlechtilá nerezavějící ocel, která je často doplňována prvky
ze skla tak, aby vzniklo moderní a čisté řešení.

Adresa: Elektrárenská 322, 541 03 Trutnov 3
Tel. : +420 499 827 103
e-mail: info@kasper.cz
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web: www.kasper.cz

KASPER cz s.r.o.

dřevo má styl
Firma KASPER CZ je přední český výrobce dřevěných konstrukcí, který disponuje jedním z nejmodernějších závodů
v Evropě. Zabývá se výrobou dřevěných střešních konstrukcí
se styčníkovou deskou, střešních vazníků, atypických dřevěných konstrukcí a dřevostaveb. Přednostmi firmy jsou špičková odborná úroveň personálu a vysoký důraz na kvalitu.
Rodinné domy, nástavby, atypická řešení technicky náročných nosných konstrukcí, supermarkety či sportovní haly jsou
skvělými referencemi společnosti. Firma rovněž spolupracuje
se zahraničními partnery při dodávkách z lepeného lamelového dřeva.
Za svou vice než dvacetiletou historii firma nasbírala hodně
zkušeností, vytvořila si špičkové technologické zázemí, vybudovala stabilní pracovní tým a vydobyla si pověst spolehlivého obchodního partnera. Spolupracujeme se stavebními
firmami, developery, obcemi, architekty, ale i živnostníky poskytujícími tesařské práce a soukromými investory.
Hodně prostředků investujeme do technického vybavení,
a proto můžeme svým klientům vždy nabídnout tu nejvyšší
kvalitu zpracování i nejmodernější technologie. Mezi prvními
v ČR jsme si například osvojili výrobu vazníků a dřevěných
nosných konstrukcí se styčníkovou deskou, které opravdu
dramaticky zkracují proces realizace. V roce 2010 jsme zase
zakoupili CNC dřevoobráběcí centrum Hundegger K2i, díky
němuž dosahujeme takřka neomezené variability tvarů.
Certifikáty: EN ISO 9001:2009
		
EN ISO 14001:2005
		
EN ISO 18001:2008
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Pobočky KASPER CZ v zahraničí
Dřevěné nosné konstrukce vyrábíme a dodáváme kromě území ČR také na Slovensku, v Rakousku a Polsku. Již v roce
1997 byla založena firma KASPER Polska Sp. Z o.o. v Polsku
a v roce 2015 KASPER SK s.r.o. na Slovensku v Bratislavě.
Obě tyto firmy dřevěné konstrukce projektují, vyrábějí a dodávají na zmíněné trhy.
kasper sk s.r.o.
Adresa: Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
Slovenská republika

KASPER Polska Sp. Z o.o.
Adresa: ul. Metalowców 6
44-109 Gliwice
Polská republika

+421 905 273 767
+421 948 258 382
e-mail: info@vaznikykasper.sk
IČ:
50028197
DIČ:
2120149185
IČ DPH: SK2120149185
web: www.vaznikykasper.sk
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