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Najmodernejšie CNC vybavenie od renomovaných 
výrobcov ako TRMUPF, SAFAN a Prima Power poskytuje 
našim zákazníkom širokú škálu služieb opracovania 
plechu na základe ich potrieb a požiadaviek.

V oblasti CNC opracovania plechov ponúka naša 
spoločnosť nasledujúce služby:

• CNC odviňovanie a rezanie
• CNC vysekávanie a dierovanie
• CNC ohýbanie do dĺžky 8500 mm
• CNC rezanie plazmou
• CNC laserové opracovanie plechu
• Zváranie (Železa a Hliníka), nitovanie
• montáž opracovaných dielcov

Firma CIPI, s.r.o. pôsobí ako dodávateľ hranených pro-
filov aj so zabezpečením montáže, pričom ponúka svo-
jím obchodným partnerom CNC opracovanie plechov 
na najmodernejšom strojnom vybavení.

Pri hranených profiloch sa firma orientuje predovšet-
kým na obruby pod svetlíky, zariadenia ZOTaSH a vzdu-
chotechnické zariadenia. Dlhoročné skúsenosti v ob-
lasti dodávok a montáže strešných svetlíkov s vlastnými 
obrubami nám v tejto oblasti napomáha k určeniu a spl-
neniu požiadaviek našich zákazníkov.

Obruby pre strešné zariadenia od spoločnosti CIPI s.r.o. 
sú schopné zabezpečiť všetky funkčné požiadavky 
priemyselného ako aj civilného stavebníctva.

V tejto oblasti pozostáva portfólio spoločnosti z:

• kompletne vyrobené obruby rôznych tvarov a rozvinu
• kompletné príslušenstvo k obrubám strešných za-

riadení ako rohové spojovníky, spojovacie dielce, 
priečne vzpery a tiahla, kotviace body, U a Z profily

• výrobné dĺžky jednotlivých dielov až do 8,500 m,  
z hrúbky plechu 1 až 4 mm

• kvalitné pozinkované plechy DX 51 + Z275 podľa  
EN 10142 a S 320 GD + Z275 podľa EN 10147

• povrchová úprava v ľubovoľnom odtieni RAL
• flexibilné dodacie doby
• kompletná zákazková výroba na základe požiada-

viek zákazníka
• montáž obrúb a hranených profilov 
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