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KASPER KOVO s.r.o.
provozovna Žitná
Žitná 476
541 03 Trutnov 3

Skupinu firem
KASPER GROUP
tvoří
KASPER KOVO s.r.o.

Hledíme do budoucnosti

KASPER CZ s.r.o.
KASPER POLSKA Sp. Z o.o.
KASPER SK s.r.o.
KASPER TS s.r.o.

Značka KASPER se poprvé objevila na trhu v roce 1990. Naše rodinné
podnikání se specializuje na vybrané segmenty stavebnictví a strojírenství,
ve kterých je naším cílem dosáhnout špičkové úrovně a vysoké konkurenceschopnosti.

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

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 CZ s.r.o.
Ing. Rudolf Kasper,
jednatel

Ječná 550
541 03 Trutnov 3

www.kasperkovo.cz

Plechové výrobky
v hlavní roli
Společnost KASPER KOVO s.r.o. byla založena v roce 1992 a dnes ji představují 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.

Ing. Jakub Kasper,
výkonný ředitel
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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 širokou škálu 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 odvětví, kam výrobky směřují, jsou potravinářský průmysl, výroba autobusů, výroba obráběcích strojů,
filtrace vzduchu a energetika.
Výrobky směřují k zákazníkům po celém světě. Nejčastějším cílem 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
DIN 6701-2:2015 A3
EN 15085, CL1

www.kasperkovo.cz

tlakové nádoby
na míru
Druhým výrobním provozem KASPER KOVO s.r.o. je provozovna Elektrárenská,
která nabízí kompletní vývoj a výrobu tlakových a netlakových nádob z 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 kladou 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.
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Certifikáty: EN ISO 9001:2009
EN ISO 14001:2005
EN ISO 18001:2008
DIN 6701-2:2015 A3
EN 15085, CL1

www.kaspercz.cz

dřevo má styl
Stovky krovů pro rodinné domy, ale také stezka v korunách stromů nebo atypická stavba na žulových kamenech. KASPER CZ se již více než čtvrt století
věnuje poctivému tesařskému řemeslu, ovšem v tom nejmodernějším kabátu. Vyrábí a dodává všechny typy dřevěných nosných konstrukcí pro rodinné
domy, průmyslové objekty i nejrůznější netradiční projekty.
Pro výrobu konstrukcí používá převážně kvalitní řezivo ze severských zemí.
Pro své realizace hledá inovativní řešení, v nových výrobních halách se vyjímá
moderní strojní vybavení. Do inovací investuje firma nemalé prostředky, což se
ukazuje jako velmi efektivní a společně s poctivým a zároveň profesionálním
přístupem ke každé zakázce to tvoří hlavní důvody, proč je společnost KASPER
CZ podepsaná pod mnoha jedinečnými projekty.

Ing. David Kasper,
výkonný ředitel
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V současnosti je totiž jedním z nejvyhledávanějších dodavatelů dřevěných konstrukcí v ČR. Ať už se jedná o vazníky se styčníkovou deskou, klasické krovy či
konstrukce z lepeného lamelového dřeva a nosných stěnových dílců pro dřevostavby. Některé z projektů, které firma v poslední době realizovala, získaly pro
svůj výjimečný koncept i zpracování významná ocenění.
V letech 2018–2020 byly vybudovány kryté sklady řeziva, nová hala pro tesařské konstrukce opracované na CNC strojích a pro výrobu stěnových panelů
a provádění povrchových úprav. Společnost se snaží jít cestou ekologické odpovědnosti, proto v roce 2019 uvedla do provozu linku na výrobu dřevěných
briket z odpadu.
Certifikáty: JAKOST
EMS		
OHSAS

EN ISO 9001:2016
EN ISO 14001:2016
EN ISO 18001:2008

Pobočky KASPER CZ
v zahraničí
Dřevěné nosné konstrukce společnost vyrábí a dodává nejen pro zákazníky z ČR, ale také ze Slovenska, Rakouska či Polska. Již v roce 1997 byla
založena firma KASPER Polska Sp. Z o.o. v Polsku a v roce 2015 vznikla
KASPER SK s.r.o. ve slovenském Senci. Obě tyto firmy dřevěné konstrukce projektují, vyrábějí a dodávají na zmíněné trhy.

kasper sk s.r.o.

KASPER Polska Sp. Z o.o.
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44-109 Gliwice
Polská republika

TEL:
+48 32 270 45 08
FAX: +48 32 270 45 09
e-MAIL: biuro@kasperpolska.com
nip:
631-20-53-647
region: 273492827

Umělecká
díla
Firma KASPER KOVO s.r.o. se vedle
průmyslové výroby věnuje také spolupráci s významnými umělci.
Umělecká díla vyráběná pro naše
partnery z oblasti umění jsou technologicky řešena formou plechových
konstrukcí nebo na bázi tlakových
nádob. Základním materiálem je zpravidla nerezová ocel.

kasper group

warszawa

wroclav

Gliwice

prešov
poprad

košice

Banská Bystrica
trnava
SENEC

ČESKY

nitra

www.kaspergroup.cz

2020-04

