
Стоманени конструкции

Металообработка

Строителство

Нашият опит работи 

за Вашите проекти!



Подхождаме смело, 

мислим мащабно, 

предизвикваме утрешния ден 

с иновации и изпитани 

от времето практики!




Ние от СТРИМОНА гарантираме ефективност, качество и висок 
професионализъм в девет основни дейности

Търговия с метали и строителни материали


Производство и монтаж на стоманени конструкции за сгради


Производство и монтаж на стоманени конструкции за индустрията


Строителство на сгради и съоръжения


Производство и монтаж на стоманени конструкции за офшорни инсталации


Механична обработка на едрогабаритни стоманени детайли


Металообработка и производство на стоманени корпуси за машини, части за машини и др.


Стоманени огради и оградни системи


Мрежи за укрепване и габиони

Надежден 

партньор 

с повече от 


 

 


в бизнеса

25
години



Разполагаме с една от най-модерните 
фабрики в България с машини и техническо 
оборудване от най-висок клас, отговарящи на 
всички изисквания на европейския пазар.

През годините сме натрупали ценен 
опит, който предлагаме на нашите 

клиенти във всеки нов проект.


31 000m2
Октрити 

производствени бази

260
висококвалифицирани 

специалисти


10 000m2
закрити 

производствени бази



Ние работим в тясно партньорство с утвърдени български и 
международни компании.


Нашите клиенти ни предпочитат, защото имаме възможността да 
задоволим както най-високите им изисквания, така и да спазим 
най-строгите условия на стандартите. 


Търсени партньори сме, защото нашето оборудване ни дава 
възможност за гъвкаво производство и кратки срокове. 


Печелим доверие със стабилна финансова политика и 
конкурентни цени.




Доволните клиенти са нашата цел! 


Те са най-високата оценка, която получаваме 
за работата си. 


В тези динамични и не леки за бизнеса 
времена, най-важното доказателство за това, 
че предлагаме качествен продукт е 
доволният клиент, който се връща при нас и 
води след себе си още клиенти.


“
Станислав Ласков 

Управител



Сертификат за управление 
на  качеството 


БДС EN ISO 9001:2015

Сертификат за производство на 
конструкции с Клас на изпълнение 

до EXC3 съгласно EN 1090-2


Сертификат съгласно БДС EN ISO 
3834-2, за изработка на стоманени 
конструкции и заварени детайли

Сертификат за 

безопасна работна среда по 


БДС ISO 45001:2018



Сертификат за отговорно 
отношение към околната 

среда по БДС ЕN ISO 14001:2015

Членове сме на 


Високото качество на нашата 
продукция гарантираме със




Нашите технически ръководители ежегодно преминават курсове за „Координатор по 

безопасност и здраве в строителството“ и „Длъжностно лице по безопасност и здраве в 

строителството“. 


Стриктно се спазват всички изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. 

Всички монтажни и строителни групи са оборудвани с лични предпазни средства за работа, 

както на земята така и на височина. За всеки конкретен обект се изготвя оценка на риска.


Контрол на качеството и 
безопасност на труда



Дейности



СТРИМОНА започва дейността си през 1997 г. като търговска фирма 
в областта на търговията с метали. Към днешна дата, освен с метали, 
полиуретанови панели, керемидоподобна ламарина, 
електрозаварена оградна мрежа, плетена оградна мрежа, габиони 
и строително желязо, предлагаме и широка гама строителни 
материали на изключително конкурентни цени.


Започнахме 

дейността си 


през далечната 


 

 


1997
година

Търговия с метали и 
строителни материали



Развиваме тази дейност като основна в продължение на повече от 
25 години. Разполагаме с цялото необходимо технологично 
оборудване и квалифициран персонал. Ние сме една от първите 
организации в България, защитили стандарта EN ISO 3834-2, както и 
в последствие EN 1090-2. Оценка за нашия професионализъм е и 
фактът, че сме един от учредителите на Българската асоциация за 
метални конструкции. 


Към днешна дата се нареждаме гордо в челната петица в България 
за този вид дейност, с приблизително 10% пазарен дял.


25
години 


 


производство и монтаж на 
стоманени конструкции за сгради




Водеща дейност на Стримона е производство и монтаж на 
стоманени конструкции за индустрията. Развиваме тази дейност 
професионално, разполагайки с цялото необходимо 
технологично оборудване и квалифициран персонал. Защитили 
необходимите стандарти EN ISO 3834-2 и EN 1090-2 и спазвайки 
изискванията за безопасни условия на труд, проявяваме 
професионализма си както в България, така и в Европа. 
Доказателство за висококвалифицираната ни работа са многото 
завършени проекти в цялата страна и Европа.


Производство и монтаж на 
стоманени конструкции за 
индустрията



Производствени сгради и складове


Супермаркети и търговски центрове


Селскостопански сгради


Автосервизи и гаражи


Спортни зали


Обществени и жилищни сгради

Строителство на сгради и 
съоръжения

СТРИМОНА предлага цялостно изграждане на сгради и съоръжения, 
както и инженерингови и консултантски услуги в процеса на бизнес 
планиране и проектиране.




Една от дейностите на Стримона е производство на заварени стоманени 
конструкции за офшорни инсталации и пристанищна ифраструктура - 
предизвикателство и критерий за високо качество. След успешно 
преминаване на множество одити свързани с организация на 
производствения процес, входящ контрол и проследимост на 
материалите, качество и контрол при заваряване, качество на обработка 
на повърхностите, дименсиален контрол на монтажните позиции и 
готовите изделия, документиране на производствения процес и не на 
последно място осигуряване на безопасни условия на труд, днес 
Стримона е утвърден доставчик на заварени стоманени конструкции 
за офшорни инсталации и пристанищна инфраструктура. Политиката 
ни на постоянно повишаване квалификацията и уменията на персонала, 
заедно с използването на нови и високоефективни машини, са гаранция 
за поддържане и повишаване на нивото на произвежданите от нас 
продукти.


Производство и монтаж на 
стоманени конструкции за 
офшорни инсталации




Механична 
обработка на 

едрогабаритни 
стоманени 

детайли


Интересна услуга, която предлага СТРИМОНА е механична 
обработка на едрогабаритни детайли. Оборудването ни със 
съвременни машини за механична обработка със CNC управление, 
предлага възможности за прецизна фрезова обработка на детайли 
с размери до 10 000 mm x 3 000 mm, както и прецизна стругова 
обработка на детайли с диаметър до 1 800 mm. Наше предимство е 
наличието на модерен софтуер за проектиране и управление на 
машинния парк. Нашите клиенти получават възможността техният 
триизмерен модел да бъде директно импортиран в софтуера за 
управление или да бъде изработен от нас с помощта на нашите 
инженери и технолози. На база геометричните солид модели 
импортирани в софтуера за управление, генерираме програмите за 
работа на машините. Модерното ни оборудване предполага 
оптимизирани режими на работа и конкурентна цена на услугата. 
Наши клиенти са както български, така и чуждестранни компании.




Следвайки политиката си за повишаване на качеството и разширяване 
на продуктовата гама, от няколко години в нашето портфолио е 
сериозно застъпено производство на заварени корпуси за машини и 
механична обработка на същите. Гаранция за добър и качествен продукт 
е натрупаният сериозен опит в областта на заварените конструкции, 
широкият спектър от металообработващи машини и възможността за 
релаксиране на заваръчни напрежения при едрогабаритни детайли, 
чрез вибрация или термична обработка. Спазвайки стандартите и 
специфичните изисквания на клиентите, СТРИМОНА се утвърждава като 
едно от водещите предприятия за производство и металообработка на 
стоманени корпуси за машини и заварени части за машини, които 
произвежда както за българския, така и за европейския пазар, с 
гарантирано качество и на конкуренти цени.


Металообработка и производство 

на стоманени корпуси за машини 
и части за машини




Габиони и 

мрежи за укрепване


Нашите мрежи за укрепване защитават странични повърхности с 
голям наклон, контролират ерозирането на земята, стабилизират 
земни повърхности и укрепват скатове. Предпазните мрежи 
защитават от каменопад и контролират течението и дренажа на 
повърхностните води. 


Габионите се характеризират с висока гъвкавост, дълготрайност, 
здравина, водопропускливост, икономичност и умело се вписват в 
околната среда. Намират приложение главно при предотвратяване 
на ерозионни проблеми, защита на откоси, изграждане на подпорни 
стени, хидротехнически съоръжения.




Стримона предлага богата гама от оградни системи, като добре приети 
на пазара са предлаганите от нас:


Стоманени огради и оградни 
системи


Оградни пана


Оградни стълбове


Електрозаварена оградна мрежа


Плетена оградна мрежа


Бодлива тел


Армираща мрежа за замазка



Оборудване 

и машини



Подготовката на повърхностите е критична за всички последващи 
операции - рязане, заваряване и най-вече антикорозионна защита. 
Ние прилагаме дробеструйно почистване, като постигаме 
почистване на повърхностите до степен Sa 2.5 съгласно ISO 12944. 
Това е препоръчваната от стандарта чистота на повърхността за 
постигане на максимално качество и дълготрайност на 
антикорозионното покритие.


Подготовката на повърхностите

41 000m2
Октрити и закрити 

производствени бази

Разположени сме на

СТРИМОНА разполага с 

една от най-модерните 

фабрики в България. 


Машините и техническото 

ни оборудване са от най-

висок клас и отговарят на 

всички изисквания на 

най-високите европейски 

и световни стандарти.




След почистване на дробеструйната линия, материалите постъпват в 
цех “Разкрой”. Цехът е оборудван със съвременни машини за листов и 
профилен разкрой, голяма част от които с програмно управление, 
което гарантира високо качество и точност при разкроя на елементите.


Разкрой и фасониране


1 900m2
обща площ на цех “разкрой”

5
обслужващи 


мостови крана



Заваряване

Заваряването се извършва в отделен цех. 

Разполагаме с най-висок клас заваръчни 

апарати LINCOLN ELECTRIC POWER 

WAVE S350 CE и CEBORA SOUND MIG 

3840/TS STAR PULSE. Нашите заварчици 

са сертифицирани съгласно AWSd1.1 и EN 

ISO 9606-1 по методите MIG/MAG (топим 

електрод в среда от инертен/активен газ), 

SMAW (подфлюсово заваряване) и TIG 

(заваряване с волфрамов електрод). 

Качеството на заваръчните шевове се 

гарантира от постоянния контрол, който 

упражняваме върху процеса на 

заваряване. Нашият сертифициран 

инженер по заваряване (EWE) и 

отговорниците ни по качество 

изпълняват визуален контрол (VT), 

ултразвукова дефектоскопия (UT) и 

контрол с проникващи течности (PT) на 

заваръчните шевове. За случаите, когато 

се налага радиографичен контрол на 

заваръчните шевове, СТРИМОНА ползва 

услугите на сертифицирана 

лаборатория за безразрушителен 

контрол – „Контролтест“ ООД, която е 

акредитирана лаборатория за контрол от 

тип “А”.




Асемблажните работи се извършват в отделен цех, оборудван с 4 
асемблажни маси, всяка обслужвана от отделен конзолен кран. В цеха се 
ползва и един мостов кран с товароподемност 8 тона. За едрогабаритни 
и тежки детайли се използва допълнителна асемблажна маса в цеха за 
„Механична обработка“, обслужвана от мостов кран с товароподемност 
16 тона. Всеки асемблиран елемент се проверява от отговорниците ни 
по качество, преди да премине към следващите етапи на производство.

Асемблиране




Антикорозионната защита е от особена важност за дълготрайността 
и добрия външен вид на стоманените конструкции. За постигане на 
отлични резултати при нанасяне на системите за антикорозионни 
покрития, СТРИМОНА използва най-модерно оборудване и 
висококвалифициран персонал. 


Ние използваме помпи за безвъздушно нанасяне с високо налягане 
Graco Merkur 48:1 и системи за автоматизирано смесване и 
нанасяне на двукомпонентни бои - Graco Pro Mix 2ke.


Антикорозионна защита


800m2
климатизирано 

бояджийно помощение

16 тона
товароносимост 

на обслужващия кран



Механичната обработка е важна част от нашето производство. В 
последните години успешно извършихме металообработка на значим 
брой детайли за енергийната и минната промишленост. Наши клиенти 
са както български, така и международни фирми. 


СТРИМОНА инвестира в модерно и високоефективно оборудване за 
механична обработка, което в съчетание с висококвалифицирания и 
опитен екип оператори, технолози и инженери, гарантира качествената 
обработка на детайлите в срок и на конкурентна цена.


Механична обработка




Доволните клиенти са 
нашата цел! 



Доволният клиент е 

най-високата оценка, 

която получаваме 

за работата си!


“



Капитал Форт АД


Булгарком ООД


ТСС Строителна Компания ЕООД


БС Конструкция АД


Стад ООД


Балканстрой КК ООД


Калцит ЕООД


Марица Олио АД


А и Г Флора 2013 ЕООД


Омега – Текстил ООД


Тисенкруп Матириалс България ООД


Кордеел България ЕАД


Балкан Стийл Инженеринг ООД


КЦМ АД


Унитрейд – БГ ООД


Волаком АД


Кей Дивелъпмънт ЕООД


Бетон ЕООД


Ведея ЕООД


Деворекс ООД


БПД Рингроуд ЕООД


Маяк – М АД


Етиком ООД


ХербаБул ЕООД


Калистратов Груп ООД


Арсенал АД


Скаме България ЕООД


Наталия – ММ ООД


Инос – 1 ООД


Подемкран АД


Нестле България АД


Метикс ООД


Металстрой – Стоянов и Георгиев ООД


Стройкомерс ЕООД


БКС ЕООД


Планекс Билд ООД


Универсал Строй Консулт ООД


Валена ЕООД


Иркон ООД


Планекс Трейд ООД


Ацом ООД


Биад – С ЕООД


Пристанищна Инфраструктура


Хъс ООД


Спесима ООД


Ванико ООД


Бекастрой ЕАД


Микс – Конструкшън ООД


Домейн Юстина ЕООД


Евромаркет Кънстракшън АД


Хюндай Хеви Индъстрис КО България АД


Еконт Експрес БЛ ООД


Главболгарстрой АД


Металстрой АМС ООД


Оргахим АД


Икис СЛ ООД


Лъки Банско ЕООД


Хидробетон ООД


Райкомерс Конструкшън ЕАД


Енерго Ремонт Кресна АД



София Мед АД


Булвария Холдинг ЕАД


АББ България ЕООД


Бонана ООД


Екита ООД


Подем ЕООД


Бараж Груп ЕООД


Митница Югозападна



Чуждестранни клиенти


Ferretti International SRL


Ferro – Montagetechnik GesmbH


Trimo D.D.


Viitor Modular Consructii SRL


Iemants NV


Birtan Ltd LLC


Фани ШПК Поградец


Treleborg Industri Dktiebolag


Primus Electronics D.O.O.


Cobaj CO 90 LTD


AK SHPK


DS Iskra Steel Construction LTD


Leontzini I.A.E. Kreaton Stohos LTD


Cungu & CO


Nadi S.A.


IKS Handelsgewerbe idee Konzept Support


Kalmak


Kosmonte foods Tirana SHPK


Rio Kompani Dooel


LVP Engineering & Constructions


Някои от нашите клиенти



2850 Петрич


ул. “Първомайски път“ 35



+359 745 69600


info@strimona.net


www.strimona.net



