


Les uvršËamo med najstarejše gradbene 

materiale. Že naši predniki so iz lesa gradili 

hiše, ga uporabljali kot gradbeno orodje, 

izdelovali pohištvo in veËino domaËih 

pripomoËkov. Z razvojem tehnologij 

so se postopoma uveljavljali tudi drugi  

materiali, vendar je les na podroËju izde-

lave kakovostnega stavbnega pohištva 

ohranil svoj tradicionalni pomen. 

Zakaj? Ker je to naraven material, bivanje 

v njem ali ob njem je zdravo in prijetno. 

CeliËna sestava lesa deluje kot izredno 

dober naravni izolator, material diha in 

izravnava vlažnost. Poleg vseh dobrih 

lastnosti je les iz psihološkega vidika naj-

prijetnejši gradbeni material.

Za uporabo lesa govorijo tudi okolje-

varstveni argumenti. Les je obnovljiva 

surovina, iz vidika toplogrednih plinov 

popolnoma nevtralna. Pri predelavi in 

obdelavi lesa ne nastajajo škodljive emisije, 

ni potrebno uporabljati posebnih surovin 

ali potrošiti veliko energije. 

Skoraj štiridesetletna tradicija družine 

Gašper izhaja iz sožitja z naravo in upora-

bo lesa kot materiala iz obnovljivih virov.  

Za svoje izdelke uporabljamo kakovostni 

les iz pohorskih gozdov in obronkov 

Pohorja ter avtohtonih obmoËij razliËnih 

delov sveta. Skrbna izbira materiala in 

njegova pravilna obdelava že od prvega 

razreza lesa do kakovostne vgradnje po-

daljša življenjsko dobo izdelkov, o Ëemer 

priËajo okna, vrata in drugi leseni elementi 

gradov in dvorcev, ki so stari že veË stole-

tij. Ob rednem in pravilnem vzdrževanju 

postane življenjska doba tovrstnih izdel-

kov dobesedno neskonËna. 

 MoË narave
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Okna ustvarijo dom. Pri lesenih oknih to 

zagotovo velja. Že sama po sebi ustvarja-

jo lepši in prijetnejši izgled bivalnega 

okolja. Lesena okna spodbujajo prijetno 

razpoloženje, obËutek topline in udobja. 

Lesena okna so varËna okna. VarËujejo z 

dragoceno energijo in s tem tudi varuje-

jo okolje. Poleg tega, da so energetsko 

varËna, lesena okna tudi enostavno in 

poceni vzdržujete. Negovanje oken pa 

podaljšuje njihovo trajnost.

Lesena okna Gašper so izdelana iz naj-

kakovostnejšega lesa. V kombinaciji s 

termopan stekli predstavljajo odliËen 

zvoËni in toplotni izolator. Okna izde-

lujemo iz smrekovega, macesnovega, 

po želji pa tudi iz hrastovega lesa ali iz 

eksotiËnih vrst lesa. Vse od prvega razreza 

do konËne vgradnje skrbimo za kakovost 

materiala in obdelave. 

Glede oblike in izbire barv se pri vsakem 

oknu posvetimo željam naroËnika. 

Les je prilagodljiv material. IzkorišËamo 

to njegovo prednost in v kombinaciji s  

široko izbiro premazov ugodimo vsakemu 

okusu. 

 Doma se poËutite doma
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V družinskem podjetju Gašper izdeluje-

mo lesena okna s standardiziranim euro  

profilom 68/82, ki so primerna za vsak 

interier in vsake podnebne razmere. Po-

polna Aidol Induline površinska obde-

lava, ki jo uvajamo v skladu z Remmers 

sistemsko garancijo, lahko samo poveËa 

njegovo uporabnost. Pri izdelavi lesenih 

oken Gašper uporabljamo sodobno teh-

nologijo obdelave. Hkrati si prizadeva-

mo biti korak pred drugimi in postavljati  

višje standarde na podroËju izdelave  

lesenih oken. 

Vedno se prilagajamo vašim predstavam 

ter z malo domišljije uresniËujemo tudi 

nenavadne oblike in želje. Poleg tega 

je vsako naše leseno okno unikat, saj je 

proizvodnja tehnološko prilagojena mož-

nostim uresniËitve individualnih želja 

kupcev. 

 Narava pravega okna

Leseno okno
 leseni okvirji so veËslojno lepljeni
 ekološka zašËita lesa po barvni karti 
Gašper 

 visoka stabilnost vogalnih spojev
 zaobljeni robovi na krilu in podboju 

 možnost 4-kratne zašËite lesa in 10 
letna RSG garancija − dovršen in 
toËno predpisan tehnološki postopek 
omogoËa pri izdelavi lesenega 
stavbnega pohištva uveljavljanje 10 
letne Remmers sistemske garancije. 

 dodatna zašËita flv« spojev
 možnost izbire razliËne barve zunaj in 
znotraj

 skrito pritrjene steklitvene letvice
 debelina stekla do 32 mm − toplotna in 
zvoËna izolativnost, varnost…

 možnost dodatnega tesnila
 trajno elastiËen kit na zunanji in 

 notranji strani
 okovje v srebrni barvi
 ALU odkapna letev s prekinjenim 
toplotnim mostom

 ALU krilna odkapna letev
 vgradna globina podboja 68 mm
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Okna iz kombinacije lesa in aluminija 

predstavljajo naš tehnološko najbolj do-

vršen izdelek.

Trdnemu lesenemu jedru okna je iz zunan-

je strani dodatno pritrjen še aluminijasti 

profil, ki šËiti les pred vremenskimi vplivi.

Aluminij je trden in vzdržljiv material. »e 

je ustrezno obdelan, je odporen na vpli-

ve vremena in praktiËno neuniËljiv. Sam  

po sebi aluminij nima idealnih izolacijskih 

lastnosti; niti toplotnih, niti zvoËnih in 

predstavlja za notranje prostore hladen 

material.

 

Kombinacija aluminija in lesa je združi-

tev najboljših lastnosti obeh materialov, 

ki se sinergiËno krepijo in podpirajo. 

Okna iz zunanje strani izžarevajo svojo 

sodobnost, hkrati pa je lesena konstruk-

cija dobro zašËitena. Pri les/ALU oknih je 

torej v notranjosti prostorov ohranjena 

toplina lesa, ki je na zunanji strani 

zašËitena pred vremenskimi vplivi, hkrati 

pa je ohranjena dobra izolacija. Ta okna 

najbolj odlikuje trajnost. Barvo aluminija 

lahko izbirate po RAL barvni karti. 

 Moderen videz, Ëista duša

Les/ALU okno
 varjeni spoji aluminija pri RAL 
barvah − popolna zašËita pred 
vremenskimi vplivi, estetsko dovršen 
detajl, poveËana stabilnost, lažje 
vzdrževanje...

 možnost aluminija po RAL barvni 
lestvici

 prezraËevalen ALU okvir
 leseni okvirji so veËslojno lepljeni
 ekološka zašËita lesa po barvni karti 
Gašper 

 visoka stabilnost vogalnih spojev lesa in 
aluminija

 zaobljeni robovi na krilu in podboju 
 debelina stekla do 32 mm − toplotna in 
zvoËna izolativnost, varnost

 trojno tesnjenje
 trajno elastiËen kit na zunanji in  
notranji strani

 okovje v srebrni barvi
 možnost vidnega ali nevidnega  
odvodnjavanja

 vgradna globina podboja 83 mm
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 Gašper - novosti 2010

V novem desetletju začrtujemo nove 

smernice kakovosti svoje ponudbe. 

Nenehen razvoj in raziskave podpiramo 

z online povezavo strojev in tehnično-

raziskovalnega oddelka.

Z uporabo inovativne tehnologije 

naši izdelki odražajo najnaprednejša 

dognanja s področij strojegradnje in 

obdelave lesa. Integriran postopek 

zaščite lesa za nove modele oken 

se tako začne že pri sami izdelavi v  

 

stroju.  Oknom zagotavljamo trpežnost 

in obstojno privlačnost po meri 

posameznika, kar nadgrajujemo tudi 

z več možnimi različicami izvedbe 

zasteklitve.

Ob razvojnem napredku ostajamo 

odgovorni do okolja. Novi modeli oken 

ustrezajo nizkoenergijskim standar-

dom, dodatno pa jih zaščitimo tudi z 

ekološkimi premazi. 



  STEKLO
Možnost vgradnje različnih stekel debeline do 30 mm, ki omogočajo različne 
estetske rešitve ter toplotno (Ug = 0,8 –1,1 W/m2K) in zvočno izolacijo 
(32-38 dB).

  OKOVJE
Okovje iz kakovostnega materiala v srebrni barvi nudi enoročno vrtljivo-
nagibno odpiranje, na voljo pa je tudi okno s skritim okovjem Disegnio, s 
čimer dosežemo eleganten minimalističen videz.

  ZAOBLJENOST
Zaokroženi detajli kril in podbojev ustvarijo mehak, prijetnejši videz, hkrati 
pa zagotavljajo varnost in enakomernejši nanos premaznih sredstev.  

  LES 
Leseni okvir debeline 68 mm je večslojno lepljen brez vidnega dolžinskega 
spoja pri zunanjih slojih. Les je ekološko zaščiten po barvni karti Gašper 
ali  RAL karti, možne pa so vzdržljive barve različnih odtenkov na vodni 
osnovi tako na zunanji kot na notranji strani okna. Izvedeno z letvico Prima 
- steklitveno letvico s prekrivanjem, možna pa je tudi izvedba steklitvene 
letvice z dodatnim tesnilom.

  TESNILO
Na voljo je dodatno, drugo tesnilo med podbojem in krilom.

  ODKAPNI PROFIL
Aluminijasti termo odkapni profil na okenskem podboju z dodatnim tesnilom 
ter ALU odkapni profil na okenskem krilu nudita zaščito izpostavljenim delom 
okna pred škodljivimi vremenskimi vplivi in s tem podaljšata življenjsko dobo 
okna.

STEKLO    
Možnost vgradnje različnih stekel debeline od 34 do 46 mm, ki omogočajo 
različne estetske rešitve ter zagotavljajo toplotno (Ug = 0,5 – 0,7 W/m2K) in 
zvočno izolacijo (35-48 dB). Možna je tudi integracija žaluzij med steklom. 

ALU MASKA    
Aluminijasta maska na zunanji strani okna v barvah bogate RAL lestvice odlično 
ščiti pred škodljivimi vremenskimi vplivi, olajša vzdrževanje okna in s tem 
podaljša njegovo življenjsko dobo. Zaobljeni aluminijasti robovi poskrbijo za 
estetsko dovršenost.

OKOVJE    
Okovje iz kakovostnega materiala v srebrni barvi nudi enoročno vrtljivo-nagibno 
odpiranje, na voljo pa je tudi okno s skritim okovjem Disegnio, s čimer dosežemo 
eleganten minimalističen videz.

ZAOBLJENOST    
Zaokroženi detajli kril in podbojev ustvarijo mehak, prijetnejši videz, hkrati pa 
zagotavljajo varnost in enakomernejši nanos premaznih sredstev. 

LES    
Leseni okvir debeline 78 mm je večslojno lepljen brez vidnega dolžinskega spoja. 
Skupna vgradna debelina okvirja (les+alu maska) je 97 mm. Les je ekološko 
zaščiten po barvni karti Gašper ali RAL karti, notranjo stran oken pa je možno 
prekriti z različnimi odtenki vzdržljivih barv na vodni osnovi. Možnost letvice Lux 
– ravne steklitvene letvice s prekrivanjem.

TESNILO    
Med podbojem in krilom so serijsko vgrajena tri tesnila.

STEKLO    
Možnost vgradnje različnih stekel debeline od 34 do 40 mm, ki omogočajo  
različne estetske rešitve ter toplotno (Ug = 0,5 –0,7 W/m2K) in zvočno izo-
lacijo (35-48 dB). Možna je tudi integracija žaluzij med steklom.

OKOVJE    
Okovje iz kakovostnega materiala v srebrni barvi nudi enoročno vrtljivo-nag-
ibno odpiranje, na voljo pa je tudi okno s skritim okovjem Disegnio, s čimer 
dosežemo eleganten minimalističen videz. 

ZAOBLJENOST    
Zaokroženi detajli kril in podbojev ustvarijo mehak, prijetnejši videz, hkrati pa 
zagotavljajo varnost in enakomernejši nanos premaznih sredstev. 

LES    
Leseni okvir debeline 78 mm je večslojno lepljen brez vidnega dolžinskega 
spoja pri zunanjih slojih. Les je ekološko zaščiten po barvni karti Gašper ali 
RAL karti, možni pa so različni odtenki vzdržljivih barv na vodni osnovi - tako 
na zunanji kot na notranji strani okna. Izvedeno z letvico Prima - steklitveno 
letvico s prekrivanjem, možna pa je tudi izvedba steklitvene letvice z dodat-
nim tesnilom.

TESNILO    
Med podbojem in krilom sta vgrajeni dve tesnili.

ODKAPNI PROFIL    
Aluminijasti termo odkapni profil na okenskem podboju z dodatnim tesnilom 
ter ALU odkapni profil na okenskem krilu nudita zaščito izpostavljenim delom 
okna pred škodljivimi vremenskimi vplivi in s tem podaljšata življenjsko dobo 
okna.

  STEKLO
Možnost vgradnje različnih stekel debeline od 24 do 36 mm, ki omogočajo 
različne estetske rešitve ter zagotavljajo toplotno (Ug = 0,7 - 1,1 W/m2K) in 
zvočno izolacijo (32-43 dB).

  ALU MASKA
Aluminijasta maska na zunanji strani okna v barvah bogate RAL lestvice 
odlično ščiti pred škodljivimi vremenskimi vplivi, olajša vzdrževanje okna in s 
tem podaljša njegovo življenjsko dobo. Zaobljeni aluminijasti robovi poskrbijo 
za estetsko dovršenost.

  OKOVJE
Okovje iz kakovostnega materiala v srebrni barvi nudi enoročno vrtljivo-
nagibno odpiranje, na voljo pa je tudi okno s skritim okovjem Disegnio, s čimer 
dosežemo eleganten minimalističen videz. 

  ZAOBLJENOST
Zaokroženi detajli kril in podbojev ustvarijo mehak, prijetnejši videz, hkrati pa 
zagotavljajo varnost in enakomernejši nanos premaznih sredstev. 

  LES
Leseni okvir debeline 68 mm je večslojno lepljen brez vidnega dolžinskega 
spoja. Skupna vgradna debelina okvirja (les+alu maska) je 87 mm. Les je 
ekološko zaščiten po barvni karti Gašper ali RAL karti, notranjo stran oken 
pa je možno prekriti z različnimi odtenki vzdržljivih barv na vodni osnovi. 
Možnost letvice Lux – ravne steklitvene letvice s prekrivanjem ali integrirane 
letvice Lux Integra.

  TESNILO
Med podbojem in krilom sta vgrajeni dve tesnili, možna pa je tudi vgraditev 
tretjega tesnila.

LUX 8.7
Les-Alu okna s profilom 87 mm

PRIMA 6.8
Lesena okna s profilom 68 mm

PRIMA 7.8
Lesena okna s profilom 78 mm

LUX 9.7
Les-Alu okna s profilom 97 mm

PRIMA letev

PRIMA letev

LUX letev

LUXINTEGRA
letev



Ker zagovarjamo naËelo celovitosti 

ponudbe, vam nudimo tudi okna iz 

umetne mase. PVC okna so vedno bolj 

razširjena. Nove uporabnike dobivajo 

predvsem zaradi svoje praktiËnosti, 

manj zahtevne obdelave in poslediËno 

nižje cene. Umetna masa je idealen 

material, ki se enostavno pridobiva, 

obdeluje in predeluje. Zagotavljamo vam 

tudi možnost recikliranja uporabljenih 

materialov. 

PVC okna so izdelana iz kakovostnih  

profilov proizvajalca ALUPLAST. Idealna 

so za vse, ki niso pripravljeni sklepati 

kompromisov - tako v estetskem kot tudi 

v tehniËnem pogledu. Profili s petimi 

komorami se odlikujejo z odliËno zvoËno 

izolacijo ter z vrsto drugih kakovosti,  

ki zagotavljajo, da boste z našimi okni 

dolgo zadovoljni.

Okna iz umetnih mas vam ponujamo v 

najrazliËnejših barvah in oblikah, tako da 

so vašemu okusu pri oblikovanju vašega 

doma ali poslovnega prostora odprte vse 

možnosti. 

 Veselje ob novem oknu

 GAŠPER NOVOSTI 2010

PVC okno
 5-komorni sistem PVC profilov
 dekor profili po barvni karti Gašper   
 gladka površina profila za lažje 

 vzdrževanje
 "softline" izvedba krila
 statiËna pocinkana ploËevina v jedru
 debelina stekla do 38 mm − toplotna 

 in zvoËna izolativnost, varnost

 možnost vstavljanja stekla v okvir 
 po najnovejši tehnologiji lepljenja 

stekla v krilo − visoka stabilnost 
vgrajenih elementov, boljša toplotna 
in zvoËna izolativnost, maksimalna 

 funkcionalna varnost...

 trojno tesnjenje
 tesnila v papirus beli barvi
 možnost vidnega ali nevidnega  
odvodnjavanja

 okovje v srebrni barvi
 vgradna globina podboja 70 mm
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PRIMA 6.8 PRIMA 7.8 LUX 8.7 LUX 9.7

MATERIAL zunaj les les aluminij aluminij

znotraj les les les les

POVRŠINSKA 
OBDELAVA

barva zunaj   

barva znotraj     

DIMENZIJE V MM debelina okvirja 68 78 87 97

vidna širina podboja + krila  
(prečni prerez)

115 115 124 124

vidna širina preklopa- 2 krilno okno brez 
vmesnega stebra

130 130 136 136

vidna širina stebra- 2 krilno okno z 
vmesnim stebrom

180 180 190 190

MOŽNE IZVEDBE standardne izvedbe

posebne izvedbe - poševnine

posebne izvedbe - okrogline

TOPLOTNI FAKTORJI STEKEL (Ug) Ug 0,8 - Ug 1,1 Ug 0,5- Ug 0,7 Ug 0,8 - Ug 1,1 Ug 0,5- Ug 0,7

ZVOČNA IZOLACIJA STEKEL (dB) 32-38 35-48 32-43 35-48

MOŽNA VGRADNA DEBELINA STEKLA (mm) do 30 34-40 24-36 34-46

TERMODISTANČNIK

NAČINI  
ODPIRANJA

fiksno

vrtljivo nagibno

nagibno

drsno okno

drsna vrata

vrata za zaklepanje

harmonika vrata

vrata s talnim pragom

vrata z odpiranjem navzven

drsno dvižna vrata

OKOVJE vidno 

skrito - samo pravokotna vrata

TESNILA (ŠTEVILO) med podbojem in krilom 1-2 2 2-3 3

STEKLITVENA 
LESTVICA

z dodatnim tesnilom

PRIMA letvica s prekrivanjem - les

LUX letvica s prekrivanjem ravna les/alu

LUXINTEGRA integrirana letvica−les/alu

ODKAPNIKI  
PODBOJA

termo odkapnik  

z dodatnim tesnilom in vogalnim 
silikoniziranjem

ODKAPNIK KRILA

INTEGRIRANE ŽALUZIJE MED STEKLOM

 

 RAL barvna karta  |   GAŠPER barvna karta  |    možna izvedba



 Bližnjice in meje vašega sveta
Vrata so vizitka vaše hiše in eden najbolj 

intimnih kosov pohištva. Vrata obenem 

predstavljajo pregrado in prehod, vrata 

so simbol za komunikacijo. Vhodna vrata 

so prvi vtis, ki ga obiskovalci dobijo o 

vašem domu. Zunanja vhodna vrata so 

prva stvar, ki jo vidite in se je dotaknete 

pri prihodu domov, ali zadnja, ko dom 

zapušËate. Obstaja torej veliko razlogov, 

zakaj se je potrebno temeljito posvetiti 

izbiri vhodnih vrat. Pri družinskem podjetju Gašper imamo 

na voljo veË deset standardnih modelov 

vrat iz razliËnih vrst lesa. Opremimo jih z 

razliËnimi vrstami in barvami stekel, tudi 

z vitraži. V kombinaciji stekla z raznolikimi 

možnostmi površinske obdelave, se vam 

odpira poseben svet neskonËnih kom-

binacij, kjer zagotovo najdete vrata, kot si 

jih želite. Barvo lahko izbirate s pomoËjo 

barvne karte Gašper. 

RAL barvna karta Gašper
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 Varuhi intimnosti
Kakor vi zaživite z novimi okni, tako tudi 

vaša okna zaživijo skupaj z dodatki, ki 

ustvarijo celovito bivalno udobje. SenËi-

la in okenske police dodajamo oknom po 

meri in v kombinacijah po vaših željah. 

Pestra izbira senËil iz razliËnih materia-

lov in razliËnih barv vam ponuja celostno  

rešitev pri opremi oken. Nudimo vam 

polkna, žaluzije in rolete.

Polkna izdelujemo v štirih standardnih 

razliËicah - lamelna, kasetna, kmeËka ter 

kombinirano opremljena z veË tipi okovja. 

Poleg lesenih so na voljo tudi ALU polk-

na. Barve lahko izbirate po barvni karti  

Gašper.

Notranje in zunanje žaluzije ter rolete 

montiramo skupaj z okni in jih dodajamo 

glede na želje naroËnika. Izbirate lahko 

med razliËnimi barvami in materiali 

lamel. Upravljanje z žaluzijami in roleta- 

mi je možno na veË naËinov - z elektriËnim 

stikalom, daljinskim upravljanjem, roËno 

ali z monokomando. 

 Okenske police
Pestra izbira okenskih polic razliËnih oblik, 

ki so izdelane iz razliËnih materialov, bo 

prepriËala še tako zahtevnega kupca.    

      

Na voljo imamo okenske police iz ume-

tnega kamna, lesa, iverala, plastike in 

aluminija. Izbirate lahko med številnimi 

oblikami in barvami. Vgrajujemo okenske 

police razliËnih priznanih proizvajalcev - 

tako domaËih kot tujih.  

Vse fotografije v katalogu prikazujejo referenËne izdelke družinskega podjetja Gašper.



 Barvna karta Gašper
Lesena okna in vrata proizvajamo iz 

smreke, macesna, hrasta ali meranti lesa. 

Pri odloËitvi o barvi vašega stavbnega 

pohištva lahko izbirate med predstavljenimi 

odtenki lesa in PVC dekorja.  

Na voljo smo za vaše predloge, naši 

strokovnjaki pa se vam bodo pri izbiri 

materiala in barve z veseljem tudi indi-

vidualno posvetili.  

 Dodatki
Pri izbiri oken in vrat ne pozabite na 

kljuke in roËaje. Ti v pravi kombinaciji 

poudarijo videz stavbe ali prostora. 

RazliËni materiali, obdelava in barvna 

paleta okovja vam bodo pomagali razviti 

eleganco oken in vrat. Za Ëlenjenje ste-

klenih površin oken so vam na voljo tudi 

leseni ali kovinski steklodeljivi križi. 

 

V družinskem podjetju Gašper vam 

nudimo veliko izbiro ergonomsko in 

sodobno oblikovanih kljuk za vse vrste 

oken, kakor tudi za vhodna, balkonska, 

drsna ali harmonika vrata. Izbirate lahko 

med razliËnimi tipi okovja za kakovostno 

odpiranje in zapiranje oken in vrat, ki 

zajemajo vse od standardnih sistemov do 

individualnih rešitev. 

Smreka

Hrast

Meranti

Macesen

PVC dekor

Police

Rolete in žaluzije

Steklodeljivi križi Kljuke in roËaji



 Narava, Ëlovek, tehnologija
Poslovno podroËje družinskega podjetja 

Gašper zajema predelavo lesa, izdelovanje 

polproizvodov iz lesa in proizvodnjo 

stavbnega pohištva. To so visokokvalitetna 

okna in vhodna vrata iz razliËnih 

materialov. 

Do danes je družba Gašper proizvedla 

veË 100 tisoË oken. Dobrih 80 odstotkov 

proizvodnje družbe zajemajo znani kup- 

ci doma in v tujini. Izdelke, vedno 

prilagojene posebnim zahtevam strank, 

izvažamo predvsem v NemËijo, Avstrijo, 

na Hrvaško, v Makedonijo, Švico, Italijo, 

Rusijo in BiH. Takšen naËin dela zahteva 

obsežno tehnološko pripravo. Vsak posa-

meznik ima pomembno vlogo v procesu 

proizvodnje, saj se ta zaËne že v gozdu. 

Korenine podjetja, ki je nastalo leta 1971, 

segajo v zaËetek dvajsetega stoletja. Skozi 

generacije je rasla ljubezen do dela v gozdu 

in na kmetiji. Ti dve panogi sta bili v teh 

krajih vedno povezani in tudi za Franca 

Gašperja starejšega drži, da je bil kmet 

in gozdar. Osnovni dejavnosti prednikov 

sta bili kmetijstvo in gozdarstvo. Prav to 

je v zaËetku sedemdesetih let prejšnjega 

stoletja postalo osnova za razvoj drugih 

dejavnosti − prevozništvo in izdelava 

zabojev ter ostale lesene embalaže iz 

odpadnega in drugega lesa. 

VeËja proizvodnja je nujno narekovala tudi 

veËje in sodobnejše proizvodne prostore. 

Nova žaga je bila v celoti zgrajena tekom 

leta 1978. 

V letu 1989 je obrtna delavnica zrasla v 

podjetje z osnovnim proizvodnim progra-

mom izdelave in montaže stavbnega 

pohištva. 

Celotna ekipa podjetja je usmerjena k 

izpopolnjevanju glavnega poslanstva 

podjetja, kakovostnega zadovoljevanja 

potreb in izboljšanja bivalnega ter po-

slovnega okolja. 

 Nudimo tudi naslednje storitve:
 izmera na objektu,
  dostava naroËenega blaga,
  montaža naših izdelkov,
  svetovanje pri izbiri,
 vzdrževanje in servis,
 demontaža.
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Proizvodnja:
Gašper trženje d.o.o.
Dobrava 42, 2360 Radlje ob Dravi
SLOVENIJA
T +386 2 887 98 50
F +386 2 887 98 70
E info@gasper.si 

Sedež in salon:
Gašper trženje d.o.o.
Stegne 27, 1000 Ljubljana
SLOVENIJA
T +386 1 511 34 20
F +386 1 511 34 21
E info@gasper.si

Predstavništvo Zagreb:
Gašper trženje d.o.o.
Ilica 158, 10000 Zagreb
HRVAŠKA
T +385 1 371 17 80
F +385 1 371 17 81
E info@gasper.si

Radlje ob Dravi
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Hrvaška

Jadransko morje

Italija

Bosna in
Hercegovina

Avstrija
Madžarska

Slovenija
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