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ЗА НАС

КОМПАНИЯТА
Групата СТРИМОНА включва две динамично развиващи се фирми "СТРИМОНА СТРОЙ" и "СТРИМОНА" с 
предмет на дейност: 

- СТРИМОНА СТРОЙ – Производство на индустриални метални конструкции и металообработка.

- СТРИМОНА – Търговия с метали и строителни материали.

НАШАТА ЦЕЛ
Целта ни е да завоюваме лидерски позиции в индустриалното строителство в България и Европа; да се 

докажем като един сигурен партньор в металообработката; да стъпим на европейския пазар с услуги с 

добавена стойност.

НАШАТА МИСИЯ
Чрез внедряване на системи за управление на качеството и създаване на безопасни условия на труд да 

предлагаме качествени продукти и услуги, даващи сигурност на нашите клиенти.

ПОДХОДА НИ ЗА РАЗВИТИЕ
Младият и амбициозен екип в СТРИМОНА са работещи хора, които съчетават иновативно мислене с 

традиционен подход към работата.

НАШАТА ИСТОРИЯ НАКРАТКО
СТРИМОНА се ражда през 1998 година като търгуваща с метали фирма. Условията на пазара по онова 

време дават възможност за развитие в рециклирането на стоманени конструкции. Малко по-късно 

фирмата решава да инвестира в металообработка и в производството на стоманени конструкции. В 

следствие на това СТРИМОНА започва да развива концепцията за цялостно изграждане на един 

индустриален проект, убедена че по този начин ще спечели доверието на все повече инвеститори.Today 

Днес фирмата предлага цялостно решение в индустриалното строителсто, производството на стоманени 

конструкции и нестандартно оборудване, металообработка. От подизпълнител СТРИМОНА става главен 

изпълнител на значими за икономиката на България проекти достигайки 10-15% пазарен дял. Освен това 

фирмата реализира част от своята дейност и на европейския пазар.

НАШЕТО МОТО
Бързина и качество на най-добра цена.



ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
Металообработка
- Производство на стоманени конструкции за индустриални сгради и опорни конструкции за индустриални инсталации

- Производство на нестандартно заводско оборудване

- Производство на инструментална екипировка и консумативи за добивната промишленост, пътното и магистрално 

строителство, строителна механизация и други.

Строително-монтажни работи
- Монтаж на стоманени конструкции за сгради

- Монтаж на нестандартно индустриално оборудване

- Монтаж на транспортьори, силози, кули, мачти и закладни елементи

Инженерингова дейност
-  Цялостно управление и оптимизация на проекти

-  Проектиране и производство по зададени параметри или мостра, предоставена от клиента

- Ръчно MIG-MAG заваряване.

- Автоматизирано подфлюсово заваряване.

- Собствена лаборатория за контрол на заваръчните шевове.

- Снемане на заваръчните напрежения.

- Автоматизирано рязане, разпробиване и огъване на профили с компютърно управление.

- Газо-кислородно, плазмено и лазерно рязане на листов материал и профили с компютърно управление

- 3D фрезоване

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Дейността на СТРИМОНА СТРОЙ е сертифицирана от ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ в съответствие със следните стандарти:

-  ISO 9001:2008

-  BS OHSAS 18001:2007

-  ISO 14001:2005

-  ISO 3834-2

-  EN 1090-2

КАЧЕСТВО

В дългосрочните планове за развитие и разширение на дейността на СТРИМОНА се включват и излизането й на 

европейския пазар с услугите и продуктите, в които е специализирана, а именно – металообработка и изработка и 

монтаж на индустриални сгради на базата на стоманени конструкции. Реализираните от СТРИМОНА проекти в 

Румъния, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Сърбия и Македония ни дават основание да смятаме, че начина по-който 

стоим на пазара, нещата които правим и цените на които предлагаме нашите услуги са изключително конкурентни 

и предоставят невероятно добри възможности пред инвеститорите. В същото време СТРИМОНА реализира ръст в 

обемите на производството си и на предлаганите услуги, под формата на металообработка и монтажи, спрямо 

предходни периоди, акумулира необходимо самочуствие и опит в областта на металообработката и производството 

на стоманени конструкции за индустриални сгради. И това се случва в реални условия на Световна икономическа 

криза.

АУТСОРСИНГ СТРИМОНА



На базата на всички фактори изброени до тук, подплатени с 

представените в този сайт производствени възможности, както и 

материалното и кадровото обезпечаване смятаме, че СТРИМОНА е 

фирмата, която ще даде адекватно решение на въпросите, 

гравитиращи около Вашата идея за аутсорсинг и партньорът, с който 

можете да работите в едно изгодно за Вас сътрудничество.

Повече за нас можене да намерите на нашия уебсайт www.strimona.eu


