
HRANĚNÉ PROFILY 
A CNC OPRACOVÁNÍ PLECHU

Bystrická cesta 2761  ||  034 01 Ružomberok  ||  Slovensko   
cipi@cipi.sk  ||  www.cipi.sk



Nejmodernější CNC vybavení od renomovaných 
výrobců jako TRMUPF, SAFAN a FinPower poskytuje 
našim zákazníkům širokou škálu služeb opracování 
plechu na základě jejich potřeb a požadavků.

V oblasti CNC opracování plechů nabízí naše 
společnost následující služby:

• CNC odviňování a řezání
• CNC vysekávání a děrování
• CNC ohýbání do délky 8500mm
• CNC řezání plazmou
• CNC laserové opracování plechu
• Sváření (železa a hliníku), nýtování
• montáž opracovaných dílců 

Společnost CIPI, s.r.o. působí jako dodavatel hraně-
ných profilů a také se zabezpečením montáže, přičemž 
nabízí svým obchodním partnerům CNC opracování 
plechů na nejmodernějším strojním vybavení.

U hraněných profilů se firma orientuje především na 
obruby pod světlíky, zařízení ZOTaSH a vzduchotech-
nická zařízení. Dlouholeté zkušenosti v oblasti dodávek 
a montáže střešních světlíků s vlastními obrubami nám 
v této oblasti napomáhá k určení a splnění požadavků 
našich zákazníků.

Obruby pro střešní zařízení od společnosti CIPI s.r.o. 
jsou schopné zabezpečit všechny funkční požadavky 
průmyslového, jakož i civilního stavebnictví.

V této oblasti je portfolio společnosti následující:

• kompletně vyrobené obruby různých tvarů a roz-
vinutí

• kompletní příslušenství k obrubám střešních zaří-
zení, jako rohové spojovníky, spojovací dílce, příč-
né vzpěry a táhla, kotvící body, U a Z profily

• výrobní délky jednotlivých dílů až do 8,500 m 
z tloušťky plechu 1 až 4 mm

• kvalitní pozinkované plechy DX 51 + Z275 podle 
EN 10142 a S 320 GD + Z275 podle EN 10147

• povrchová úprava v libovolném odstínu RAL
• flexibilní dodací doby
• kompletní zakázková výroba na základě požadav-

ků zákazníka
• montáž obrub a hraněných profilů 
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