Компания „Юпитер Холдинг” АД е сто процента българско предприятие с частен капитал.
Холдинга разполага със завод за производство на метални конструкции, производствена
база за ограничителни системи за пътни превозни средства и три завода за горещо
поцинковане. В предприятията ни работят над 320 висококвалифицирани служители и
работници. Фирмите в холдинга разполагат със следните мощности:

Фирма „Юпитер Метал” ООД е с основен предмет на дейност – производство, доставка и
монтаж на метални конструкции, стоманорешетъчни стълбове за електропреносната
мрежа и за ЖП инфраструктурата, студеноогънати профили, метални колони, метални
плочи, анкерни устройства, горещо поцинковани стълбове за контактна мрежа,
заземителни колове, стълбове за улично осветление и много други.

„ЮПИТЕР МЕТАЛ” ООД притежава Завод за изработка на метални конструкции и изделия,
находящ се в гр. Пловдив, разположен на площ от около 38 600 кв.м, състоящ се от:
Производствените цехове на дружеството са оборудвани със съвременни машини за
металообработка: ролкоогъващи машини, ролкопрофилиращи машини, газорезна
машина със CNC управление за разкрой на ламарина и детайли, абканти, гилотини,
хидравлични преси, лентоотрезни ножовки, бормашини, фрези, комбинирани
пресножици, автоматична машина за разкрой на винкели с CNC управление, газорезни
машини, апарати за заваряване и др.
Фирмата разполага и със собствен автопарк – тежкотоварни и лекотоварни автомобили,
влекачи, автокранове, автовишки, мотокари, машини за набиване на колчета и друга
специализирана техника и механизация.

ПРОДУКТОВА ГАМА
АКУСТИЧНИ ОГРАДИ
От началото на 2016 год. фирма „Юпитер Метал“ ООД е официален дистрибутор на
фирма WAG за шумозаглушителни панели от АЛУМИНИЙ, PVC и ПЛЕКСИГЛАС. Фирмата
предлага проектиране, изработване, доставка и монтаж на акустични прегради.
Индивидуалният подход към всеки проект гарантира най- ефективния избор на решение в
процеса на работата по изолиране на шума.

Шумозащитните екрани са строителни
съоръжения,
които
се
проектират
и
изграждат успоредно с автомагистрали,
железопътни линии и др, като тяхната цел е да
сведат нивата на шум до нормативно
определите
норми
за
урбанизирани
територии.
Нашето предимство се дължи на опитните
инженери, високвалифицираните технически експерти и екипа от професионалисти,
отдадени на това да служат отговорно при работата с инвеститора.
Предлаганите от нас акустични прегради са приложими за автомобилни пътища, мостове,
железопътни пътища, както и за шумоизолиране на индустриални зони, заводи и жилищни
сгради.

СТЪЛБОВЕ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Водена от добрите европейски практики и тенденции, фирма „Юпитер Метал“ предлага
на пазара и широка гама от горещо поцинковани стоманени стълбове за железопътната
инфраструктура и електропреносната мрежа. Те притежават редица предимства пред до
сега използваните стоманобетонни стълбове като:
➢ по-голяма носимоспособност при по-малко собствено тегло;
➢ бързо и лесно изпълнение на монтажа поради по-леките конструктивни елементи;
➢ дълготрайност, която се реализира благодарение на защитата на стоманените
елементи чрез горещо поцинковане;

➢ ниски разходи при демонтаж;
➢ възможност за последваща употреба;
➢ използване на анкерни болтове, които
осъществяват
връзката
на
стълба
към
фундамента и които позволяват точно
фиксиране и нивелиране на конструкцията в
зависимост от траекторията на железния път;
➢ по-добра земетръсна устойчивост и др.

“Юпитер Метал“ ООД предлага следните видове стълбове за контактна мрежа за
железопътна инфраструктура.
Юпитер Стоманен Носещ Стълб за Един Коловоз с търговско наименование
JCSSM ONE TRACK
➢ Юпитер Стоманен Носещ Стълб за Два Коловоза с търговско наименование
JCSSM TWO TRACKS
➢ Юпитер Стоманен Анкерен Стълб с търговско наименование JCASM
➢ Юпитер Стоманен Преданкерен Стълб с търговско наименование JCSASM
➢

СТЪЛБОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА
Фирмата разполага с CNC линия за щанцоване,
маркиране, рязане на винкели и шини с различни
форми. Линията позволява автоматично производство
на винкели с размер на перото от 75мм до 150мм и
шини от 35мм до 150мм, за стомано-решетъчни
стълбове за електропреносната мрежа.
Ние
предлагаме на нашите клиенти гарантирана CN
точност, изключителна бързина и възможност за
маркиране на частите с множество символи.
Предлаганите от нас стомано-решетъчни стълбове са
горещо поцинковани съгласно БДС EN ISO1461.

СТЪЛБОВЕ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
„Юпитер Метал“ ООД произвежда пълна гама от горещо поцинковани стоманотръбни и полигонални стълбове за улично и магистрално осветление. Като услуги за
клиентите си предлагаме проектиране на съоръженията и доставка до обект.
Стомано-тръбните стълбове за осветление са метални стълбове от различни по
размери и дебелини тръби с кръгло сечение. Полигоналните стълбове се състоят от
секции до 12м, които при необходимост от по-голяма височина се сглобяват чрез
заклинване.

Така съхранението, транспорта и сглобяването са минимизирани като разходи. При
повреда е възможно да се замени само повредената от удара част.

Предлаганите от нас стълбовете могат да бъдат монтирани чрез вкопаване или чрез
анкерно изпълнение (с фланец). Към осветителните стълбове предлагаме и различни
видове рогатки – единични, двойни, тройни и др. в зависимост от желанието на Възложителя.
Размерите и височините на стълбовете могат да бъдат съгласно предоставен от клиента
проект или да бъдат проектирани в зависимост от конкретните нужди. Всички изделия
отговарят на стандартите за качество и са придружени с необходимите документи от
производителя.

„ЩАДЯЩИ“ СТЪЛБОВЕ
Фирма „Юпитер Метал“ ООД предлага иновативна технология за подобряване на
крайпътната безопасност, а именно „щадящи“ стълбове отговарящи на изискванията на
БДС EN 12767. Енерго абсорбиращите стълбове се изработват от стоманени листове, които
се огъват в конична полигонална форма, а захващането на стоманените листове става
чрез занитване. „Щадящите“ стълбове са преминали изпитване за приемане на базата,
на който се издава сертификат за СЕ маркировка съгласно Регламент 305/2011/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 09/Март/2011.

В случай на инцидент в „щадящият“ стълб той поглъща енергията от удара и започва да се
огъва, което спомага на превозното средство постепенно да намали скоростта си и по
този начин ограничава риска от вторични сблъсъци в дървета, пешеходци или др.Подходящ
за приложение в урбанизирани територии.

ЗАЗЕМИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ
За осъществяване на добра мълниезащита е
необходимо
използването
на
заземителни
елементи. „Юпитер Метал“ООД предлага богато
разнообразие от горещо поцинковани заземителни
колове и шини, които чрез цинка осигуряват по-ниско
специфично електрическо съпротивление, което ги
прави по-добър електропроводник. Горещото
поцинковане се извършва съгласно БДС EN ISO
1461:2009 и осигурява дълъг експлоатационен живот
и по-добра адхезия спрямо другите електролитно
поцинковани заземители.
Горещо поцинкованите заземителни елементи –
шини и колове могат да бъдат изработени и по индивидуален проект.
Дружеството има богат опит и в изработката и монтажа на:
➢ Метални многоетажни паркинги;
➢ Метални конструкции за промишлено строителство;
➢ Метални конструкции за производствени халета и вътршнозаводско технологично
оборудване;
➢ Метални носещи конструкции;
Фирма „Юпитер Метал” ООД притежава:
➢ Удостоверение, издадено от Камарата на строителите в България, удостоверяващо
вписването на фирма „Юпитер Метал” ООД в Централния професионален
регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа до пета категория
➢ Сертификат за съответствие на производствен контрол No. 1938-CPR-0154 за
конструктивни стоманени елементи и комплекти от тях, издаден от Института по
механика – БАН
➢ Сертификат за производствен контрол No. 02-НСИСОССП –No. 020 за заварени
конструктивни стоманени елементи и комплекти от тях, издаден от Института по
механика – БАН
➢ Внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно
стандарт ISO 9001:2008
➢ Лиценз № 9255 за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка
или срещу възнаграждение, издаден от Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията – валиден от 04.02.2013г. до 03.02.2018г

Фирма “ЮПИТЕР МЕТАЛ” ООД е редовен член на следните браншови организации и
сдружения:

В състава на „Юпитер Холдинг“ АД влиза също така и фирма „Юпитер 05” ООД, която e с
основен предмет на дейност проектиране и въвеждане на пазара на нови продукти за
увеличаване безопасността на пътната инфраструктура с цел намаляване на жертвите от
пътно – транспортни произшествия.
Дейността на дружеството е изключително отговорна и е пряко свързана с превенция за
намаляне на произшествията по пътищата и обезопасяване на движението по тях. „Юпитер
05“ ООД притежава Завод за изработка на ограничителни системи за пътни превозни
средства, находящ се в гр.Пловдив, разположен на площ от 38 600 кв.м, оборудван с
различни металорежещи и металообработващи машини: ролкопрофилиращи машини
за производство на шини с две вълни тип „А“ и тип „В“; ролкопрофилиращи машини за
производство на шини с три вълни, машини за производство на шина с радиус и много
други. Дружеството е първата българска фирма – производител на пътни ограничителни
системи, която има първоначални изпитвания на продуктите съгласно БДС EN 1317 и
предлага на пазара над 50 продукта за осигуряване на пасивна безопасност на пътната
инфраструктура.

Предлаганите от фирмата ограничителни системи имат успешно преминати краш
тестове съгласно БДС EN 1317-2 и притежават СЕ маркировка.

„Юпитер 05“ ООД е ексклузивен представител за България на:
➢ TRINITY - Елементи за начало и край съгласно ENV 1317 – 4; буфери срещу
челен удар съгласно БДС EN 1317 -3; атенюатори за камиони /ТМА/;
➢ TERTU – смесени ограничителни системи от стомана и дърво съгласно
БДС EN 1317;
➢ PETER BERGHAUS - временните огради Т1, Т2 и Т3 съгласно БДС EN 1317;
➢ JANSEN VENNEBOER – бариери за достъп при бедствия и аварии;
Фирма „Юпитер 05” ООД има въведени и поддържа:
➢ Система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008
➢ Система за безопасни условия на труд съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007
➢ Система за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2004
➢ Система за управление на безопасността на движението по пътищата съгласно
стандарт ISO 39001:2014
➢ Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя
Фирмата е редовен член на:

ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ СЪГЛАСНО БДС EN ISO 1461:2009
„Юпитер Холдинг“ АД притежава още и три завода за горещо поцинковане, а именно:
Завод за горещо поцинковане в землището на гр. Куклен. Заводът е разположен на
площ от 25 112 кв.м и се състои от Цех за горещо поцинковане с прилежащи
производствени и складови сгради, с обща
разгъната застроена площ от 7 161 кв.м. В завода
е разположена най-голямата в България вана за
горещо поцинковане - дължина 13 м, ширина 1,6
м и дълбочина 3,2 м. Капацитетът на ваната за
горещо поцинковане е 5 000 – 5 500 тона на
месец или приблизително 60 000 тона на година.
В завода са внедрени последните технологии в
областта на горещото поцинковане, които
отговарят на всички европейски норми за
безопасност, качество и ефективност.
Завод за горещо поцинковане в гр. Каспичан. Заводът е разположен на площ от 23 400
кв.м. и се състои от Цех за горещо поцинковане с
прилежащи производствени и складови сгради, с
обща разгъната застроена площ от 3 600 кв.м.
Размерите на ваната за поцинковане са дължина
7 м, широчина 1,5 м и дълбочина 3 м.
Технологичният възел за горещо поцинковане
включва двукамерна сушилня, вана за горещо
поцинковане и спомагателни съоръжения към тях;
Завод за горещо поцинковане в землището на гр. Куклен. Заводът е разположен на площ
от 4 724 кв.м, с обща разгъната застроена площ от
1512 кв.м. Заводът предлага горещо
поцинковане чрез центрофугиране. Основната
дейност е насочена към горещо поцинковане на
крепежни, скрепителни и резбови детайли.
Оборудването и технологията за нанасяне на
защитно цинково покритие по метода на горещото
поцинковане са на водеща в тази област
американска компания. Размерите на ваната за
поцинковане са: дължина 3,2 м, широчина 1,0 м,
дълбочина 2,0 м, като годишният капацитет на
производство е приблизително 12 000 тона. Размерите на центрофугата за поцинковане
са: височина 480 мм и диаметър 500мм

Общият капацитет на трите завода за горещо поцинковане е 80 000 тона на година.
Заводите покриват всички европейски стандарти за опазване на околната среда, което ги
прави екологично най-чистите на територията на Република България.

Заводите за горещо поцинковане имат въведени и поддържат:

➢ Система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008
➢ Система за безопасни условия на труд съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007
➢ Система за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2004
Фирмата е редовен член на:

