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Společnost CIPI s.r.o. vyrábí, dodává a montuje různé 
sešroubované nebo svářené ocelové konstrukce pro 
stavebnictví, průmysl, jakož i dopravní stavby a fyzické 
osoby. Při realizaci se snažíme klást důraz na jedno-
duchost, funkčnost a především naplnění očekávání 
a potřeb zákazníků. Přípravu výroby podporujeme 
technickou dokumentací, statickým posudkem, reali-
zační, resp. výrobní dokumentací. Neustále se snaží-
me inovovat, vylepšovat a optimalizovat výrobní pro-
ces, čehož důkazem je i neustálé zlepšování vybavení 
našich výrobních prostor zabírajících plochu více než 
6000 m2, jakož i certifikáty, kterými naše společnost 
disponuje a které jsou pravidelně obnovovány:

• Výroba ocelových stavebních komponentů 
a části sestav a konstrukcí třídy provedení EXC-3 
podle EN 1090-2+A1

• Proces sváření je v souladu s požadavky 
norem EN ISO 3834-2 a EN ISO 14554

• Personál pro sváření je certifikovaný podle 
EN ISO 9606-1 a je oprávněn koordinovat sváření 
v rozsahu všech úkolů a odpovědností 
EN ISO 14731

Systematická kontrola výroby v průběhu všech jejich 
procesů nám umožňuje kontrolovat kvalitu na nejvyšší 
úrovni, co představuje základní pilíř filozofie naší spo-
lečnosti.

•  Ocelové konstrukce pro průmysl a stavebnictví
•  Ocelové konstrukce pro technologie
•  Ocelové konstrukce pro stavby komunikaci 
 (portály, zábradlí, protihlukové steny)
•  Ocelové prostřešení
•  Potrubní mosty
•  Ocelové lávky pro pěší
•  Dynamicky namáhané konstrukce 
•  Zakázkové atypické ocelové konstrukce

Podle projektové dokumentace, resp. podle 
agresivity prostředí kde má být konstrukce zabudovaná,
realizujeme různé druhy povrchových úprav s odolností 
po kategorii C5-I podle ISO 12944ff. Díky vlastní 
pískovací a lakovací lince dokážeme flexibilně 
reagovat na potřeby zákazníků.

Realizujeme:

•  Syntetické nátěry
•  Polyuretanové a epoxidové nátěry
•  Protipožární nátěry ocelových konstrukcí
•  Metalické pozinkování
•  Žárové pozinkování ponorem

Náš výrobní program obsahuje:
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