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TVOŘÍME KLENOTY ZAHRAD A INTERIÉRŮ

Své postavení si vydobyl řadou ocenění na mezinárodních
soutěžích v designu. Je dvojnásobným držitelem ceny Red
Dot Award. V současnosti vystavuje své návrhy po celém
světě, spolupracuje s významnými českými a zahraničními
společnostmi a předává své zkušenosti i na akademické
půdě.
spolupráce s Kasperem je skvělá, ve výrobě si profesionálně
poradili se všemi záludnostmi, které jsem jim nachystal…“
P. N.
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„

Při vybavování našeho nového domu jsme neustále naráželi na nedostatek luxusních a přitom funkčních
doplňků. Nezbylo nic jiného, než využít našich letitých zkušeností z rodinné firmy KASPER KOVO.
Ve spolupráci se špičkovými českými designéry jsme navrhli několik kousků, kterými jsme se původně
rozhodli vyzdobit pouze náš dům. Předali jsme návrhy konstruktérům. Ti je zpracovali do výkresů. Výkresů
se ujali mistři z výroby a první doplňky začaly obohacovat dům i zahradu.
Velmi příznivý ohlas okolí nás motivoval k dalším návrhům. Sbírali jsme podněty všude kolem a rozhodli
jsme se, že si naši kolekci nenecháme pouze pro sebe. Tak vznikla společnost KASPER DESIGN.
Dnes nabízíme těm nejnáročnějším zákazníkům květináče, nerezové zahradní grily, poštovní schránky
a další doplňky. Je pro nás výzvou jakékoliv individuální řešení. To vše plně funkční, s maximálním důrazem na detail zpracování.
Naše výrobky jsou stále více žádány významnými designovými studii. To je pro nás určitý signál, že to, co
děláme, má smysl. Věříme, že nám toto vědomí vydrží tak dlouho, jak dlouho budou zdobit výrobky firmy
KASPER DESIGN naše okolí.
DOVOLTE, ABYCHOM VÁM PŘEDSTAVILI KVĚTINÁČE ŘADY NOVAGUE

DESIGN EDITION FOR KASPER

Oslovili jsme předního českého designera Petra Novague. Měli jsme s ním zkušenosti již z jiných projektů a věděli jsme, že jsme
vybrali správně. Přesto byly chvíle čekání na první návrhy květináčů plné napětí. Vzrušení, které nastalo při nekonečném
listování dvacítkou návrhů z ruky tohoto světového mistra, vystřídala pečlivá příprava výroby.
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DIAMOND
Příroda si s ním poradila skvěle...
Neopakovatelný tvar, přímé linie, odolnost.
To vše je spojováno s diamantem.
Nenašli bychom vhodnější symbol propojení
designu Petra Novague s precizností značky KASPER.
Hliníkový květináč Diamond je vyráběn ve dvou
velikostech a třech barvách.

DROP
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Je jednoduše sexy...
Dejte mu prostor a on vás odmění.
Každý den jiný pohled, elegantní křivky, dokonalé
zpracování. Nechte ho chvíli stát o samotě, hledejte
to správné místo. Možná dojdete k tomu, že musíte mít
ještě jeden. Ale buďte si jisti, že v květináči Drop bude
vypadat cokoliv ze všech stran skvěle.
Květináč Drop je vhodný pro menší květiny.

WAVE
Nespoutaný živel...
Pryč s běžně používanými přepážkami.
Vymezte svůj prostor elegantním způsobem!
Wave byl tvořen s cílem vnést originální design do veřejných prostor.
Vyrovnejte deset kusů do jedné linie.
Podsvícení nasměrované k zemi jen podtrhne nádech luxusu této scenérie.
Je vhodný i pro menší dřeviny.
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TRIANGLE
Kdyby měla „Eiffelovka“ rovné nohy, byla by tak nudná…
…mnohdy stačí drobný detail a unikát je na světě.
Triangle je dodáván ve dvou velikostech a třech barvách.
LED diodové světlo směrované na květiny vytváří ve spojení
s robustním tvarem květináče neopakovatelný solitér.
V nabídce naleznete dvě velikosti a tři barevná provedení.
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