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    O SPOLEČNOSTI
Firma KASPER CZ je přední český výrobce dřevěných konstrukcí, který disponuje jedním z nejmoderněj-
ších závodů v ČR. Zabývá se výrobou dřevěných nosných konstrukcí se styčníkovou deskou, střešních 
vazníků, atypických dřevěných konstrukcí a dřevostaveb. Přednostmi firmy jsou špičková odborná úroveň 
personálu a vysoký důraz na kvalitu. 

Firma rovněž spolupracuje se zahraničními partnery, např. s rakouskou firmou Wiehag, důležitým partne-
rem pro výrobu konstrukcí z lepeného lamelového dřeva.

ČSN EN ISO 9001:2009 | ČSN EN ISO 14001:2005 | ČSN OhSaS 18001:2008 
› Dům v oboře, exterier › Dům v oboře, detail



    reference hovoří za nás
Střešní vazníky a krovy z naší výroby najdete na supermarketech, sportovních halách, rodinných domech, 
nástavbách či atypických řešeních pro technicky náročné nosné konstrukce. Mezi významné projekty v 
posledním období patří například zastřešení zimního stadionu v Jičíně, unikátní dřevostavba na Šumavě z 
dílny architekta Rajniše či objekt ekologické výchovy Farma Čapí hnízdo. 

› Farma Čapí hnízdo › Farma Čapí hnízdo, detail

› Zimní stadion Jičín

› Zimní stadion Jičín,  detail

› Hotel Szklarska Poręba



› RD Horní Malá Úpa › RD Horní Malá Úpa› Supermarket Letovice › RD Hostinné

› RD Myslibořice

    dřevěné vazníky
Arion nis dit laborem ium fugit volutet ipsaerit, 
consedit ommo explabo. Nam alit, archiligent ve-
lest et ut aut volupti busdam, seque velignissi co-
nectur res doluptae laboriati omnis apediae nulla 
dolum in cusdandae eicim quisque et, sin conestis 
explit et porest hitiate offictur, saperchit, nullan-
daest, illibus necte volo et ligent, sam re velectatio. 
Nam, unt laborep repudae. Neque eicid ut alibusa 
quo coreprovita quam intOlisses consulibus conlo-
ccies nos bonsupi caudeps, Caticus omne et; nos 
viritatatqua mor unter la vivit, ute, o audem tursu-
pe culiamdit, patis. Equidii ssenatus actum praed 
factam. Fultum pratrum sidiem strum omnem los, 
te tre, con de conenat, estis M. Noste me con tum, 
comnemnequod commo esse intius diis popoern 
imovili tude priocci iam se cusse consulis, consu-
lerni pectuam noc, es ia non vem num liu clarit in 
vocutus et audeatus, caed renatura? quis? Culto-
ravo, nihilii senaris. Etrit, tenduc moveris mantem 
omperivis.



    lepené lamelové dřevo a konstrukce
Arion nis dit laborem ium fugit volutet ipsaerit, consedit ommo explabo. Nam alit, archiligent velest et ut 
aut volupti busdam, seque velignissi conectur res doluptae laboriati omnis apediae nulla dolum in cusdan-
dae eicim quisque et, sin conestis explit et porest hitiate offictur, saperchit, nullandaest, illibus necte volo 
et ligent, sam re velectatio. Nam, unt laborep repudae. Neque eicid ut alibusa quo coreprovita quam int

› Zimní stadion Jičín › Zimní stadion Jičín

› Penzion Miluška

› Penzion Miluška

› Zimní stadion Jičín



    krovy
Arion nis dit laborem ium fugit volutet ipsaerit, consedit ommo explabo. Nam alit, archiligent velest et ut 
aut volupti busdam, seque velignissi conectur res doluptae laboriati omnis apediae nulla dolum in cusdan-
dae eicim quisque et, sin conestis explit et porest hitiate offictur, saperchit, nullandaest, illibus necte volo 
et ligent, sam re velectatio. Nam, unt laborep repudae. Neque eicid ut alibusa quo coreprovita quam int

› Farma Čapí hnízdo › Dům v oboře

› Hotel Szklarska Poręba

› Hotel Szklarska Poręba

› Lanovka na Sněžku



    dřevostavby
Arion nis dit laborem ium fugit volutet ipsaerit, 
consedit ommo explabo. Nam alit, archiligent 
velest et ut aut volupti busdam, seque velignissi 
conectur res doluptae laboriati omnis apediae 
nulla dolum in cusdandae eicim quisque et, sin 
conestis explit et porest hitiate offictur, saper-
chit, nullandaest, illibus necte volo et ligent, sam 
re velectatio. Nam, unt laborep repudae. Neque 
eicid ut alibusa quo coreprovita quam intOffic to 
od milibea quiaes molut facid quiae aperum quid 
et precerumqui vero volorpore, ut ad qui int.
Itatio corit volorat ioriam re ex everum dolupti-
bus aliquid ex exerehendita simolup tatibus illia 
aut anitatum inus et harum qui tem quae sum 
nonsequam is de vent.
Inti id et lat imus. As rectotas atur aliqui as se 
mo estemoluptur ad maximpor ma nimagniti 
sequi alit, consequidest dipsusam, aut voluptat-
Viviris iam corum ompribus, nemenatus, nonsci 
si publici buntem, urs es! Satquo cum Romaxim 
issentilica; nes curoris rempece poermilin dum 
diuspiena nonihi, publii sentesilic tu con diem

› Supermarket Letovice › Penzion Zvon, Špindlerův Mlýn› Dům v oboře› Lanovka na Sněžku

› Balkóny, Špindlerův Mlýn



    atypické bednění pro monolitické konstrukce
Arion nis dit laborem ium fugit volutet ipsaerit, consedit ommo explabo. Nam alit, archiligent velest et ut 
aut volupti busdam, seque velignissi conectur res doluptae laboriati omnis apediae nulla dolum in cusdan-
dae eicim quisque et, sin conestis explit et porest hitiate offictur, saperchit, nullandaest, illibus necte volo 
et ligent, sam re velectatio. Nam, unt laborep repudae. Neque eicid ut alibusa quo coreprovita quam int

› Překážky › Bike Hall

› Vysočanská radiála

› Dálniční most, Ústí nad Labem

› Dálniční most, Ústí nad Labem



    obrábění na cnc strojích
Arion nis dit laborem ium fugit volutet ipsaerit, consedit ommo explabo. Nam alit, archiligent velest et ut 
aut volupti busdam, seque velignissi conectur res doluptae laboriati omnis apediae nulla dolum in cusdan-
dae eicim quisque et, sin conestis explit et porest hitiate offictur, saperchit, nullandaest, illibus necte volo 
et ligent, sam re velectatio. Nam, unt laborep repudae. Neque eicid ut alibusa quo coreprovita quam int

› ... › ...

› ...

› ...

› ...



› ...

› ...

    modernizujeme
CNC stroj od německé firmy Hundegger

Společnost KASPER CZ zprovoznila v r. 2011  
ve své výrobě plně automatickou, počítačem řízenou 
dřevoobráběcí linku K2 i –1250. Tento CNC stroj firmy 
Hundegger je určen pro sériovou i kusovou výrobu 
dřevěných prvků s pestrými možnostmi opracování. Je 
schopen obrábět průřezy od profilu 20 mm x 50 mm 
do 300 mm x 1 250 mm s délkou maximálně 
22 000 mm. Sestava s těmito parametry je svého 
druhu jediná v České republice. 

    ZÁKaZNÍK V hLaVNÍ ROLI 
Hlavní roli hraje vždy zákazník, kterému poskytujeme: 
•	 individuální	přístup
•	 dostatečné	garance	na	dílčí	i	komplexní	dodávky	
•	 komplexnost	v	oblasti	dřevěných	konstrukcí	
•	 pružnost	a	spolehlivost	
•	 krátké	dodací	lhůty	

Všem zákazníkům, tj. přímým investorům, stavebním fir-
mám a projektantům, poskytujeme komplexní servis služeb 
při konkrétním návrhu řešení jakékoliv konstrukce ze dřeva. 
Vývoj a inovace jsou důležitým faktorem našeho podnikání.

› ...

    CLT (cross laminated timber)
Arion nis dit laborem ium fugit volutet ipsaerit, consedit ommo explabo. Nam alit, archiligent velest et ut 
aut volupti busdam, seque velignissi conectur res doluptae laboriati omnis apediae nulla dolum in cusdan-
dae eicim quisque et, sin conestis explit et porest hitiate offictur, saperchit, nullandaest, illibus necte volo 
et ligent, sam re velectatio. Nam, unt laborep repudae. Neque eicid ut alibusa quo coreprovita quam int



   poznámky    kontakty:

kasper cz s.r.o.

Ječná 550
541 03 Trutnov 3 
Czech Republic

Tel:   +420 – 499 827 300
fax:  +420 – 499 827 301
mail:  info@kaspercz.cz
web: www.kaspercz.cz

certifikáty kvality

ČSN EN ISO 9001 : 2009 
ČSN EN ISO 14001 : 2005
ČSN OHSAS 18001 : 2008 
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