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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 26 000 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.



ПРОДУКТОВА ГАМА:

- АКУСТИЧНИ ОГРАДИ

-СТЪЛБОВЕ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

- СТЪЛБОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА

- СТЪЛБОВЕ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

- ЗАЗЕМИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

- МЕТАЛНИ МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ

- МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО

- МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАЛЕТА И ВЪТРЕШНОЗАВОДСКО 
ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ

- МЕТАЛНИ НОСЕЩИ КОНСТРУКЦИИ И ДРУГИ.



АКУСТИЧНИ ОГРАДИ



Предлаганите от нас акустични прегради са приложими за пътища, мостове, жп линии, както и за

шумоизолиране на индустриални заводи и жилищни сгради. Продуктите ни са признати като добър вариант за

ограждане на училища, детски градини, големи търговски центрове, бензиностанции и автомивки.

Широкият асортимент от акустични прегради на Юпитер Метал е постигнат благодарение на

сътрудничеството с компанията лидер на пазара – Royal Europa Ltd. и WAG SA Полша, както и в резултат на

разработване и създаване на наши собствени технологични постижения и решения и структурни технологични

патенти.



Сфери на приложение на акустичните продукти



Какво представлява акустичната ограда?



АБСОРБИРАЩИ

Видове акустични огради според изолирането на звука

ПРОЗРАЧНИ (РАЗСЕЙВАЩИ)

АБСОРБИРАЩО- РАЗСЕЙВАЩИ ТИП ЗЕЛЕНА СТЕНА

РАЗСЕЙВАЩИ



АЛУМИНИЕВИ

Видове акустични огради според материала

ДЪРВЕНИ

БЕТОНОВИ PMMA ИЛИ ПОЛИКАРБОНАТ

PVC

ТИП ЗЕЛЕНА СТЕНА



Най – популярни форми на акустични огради



Ефективни абсорбиращи звука акустични панели, изработени 

от полимер (PVC) с пълнеж от минерална вата, абсорбираща 

звука, с перфорирана повърхност. 

Модерният дизайн разгръща възможностите за създаване на 

естетичен и приятен външен вид, като в същото време 

ефективно елиминират шума от трафика.

Полимерни / PVC акустични прегради Royal Noise Hunter



Полимерни / PVC акустични прегради Royal Noise Hunter



Полимерни / PVC акустични прегради Royal Noise Reflector



Предимства

- Високо качество на ниска цена

- Устойчиви на корозия

- Високо- устойчиви на фактори от външната среда

- Голяма издръжливост и дълъг срок на експлоатация

- Лесни за сглобяване (монтират се без тежка техника)

- Лесно почистване на графити, няма нужда от защита срещу графити

- Лесна поддръжка, почти няма нужда да бъдат почиствани

Недостатъци

- По- малък избор на цвят

Полимерни / PVC акустични панели 



Алуминиеви акустични панели 



Алуминиеви прегради 

Два основни типа конструкция



Алуминиеви акустични панели 



Алуминиеви акустични панели 
Типове пломбиране на стоманените Н колони



Предимства

- Високо качество на ниска цена

- Устойчиви на корозия

- Високо- устойчиви на пожар и фактори от външната среда

- Голяма издръжливост и дълъг срок на експлоатация

- Изработват се в различни цветове, по желание на клиента

- Леки и лесни за сглобяване (монтират се без тежка техника)

- Лесна поддръжка

- Защита срещу графити

Недостатъци

- По- висока цена от стоманените и дървените панели

Алуминиеви акустични панели 



Предимства

- Устойчиви на корозия

- Прозрачни

Недостатъци

- Висока цена

- Слаба издръжливост и малък срок на експлоатация (пожълтяват от 

слънцето)

- Изискват тежки машини и оборудване при инсталация

- Не са защитени срещу графити

- Трудна поддръжка (лесно се замърсяват)

- Опасност от падащи отломки

PММА, поликарбонатни акустични панели



Бетонови акустични панели

Предимства:

- Много добре изолират шум

- Устойчиви на корозия

- Висока устойчивост на пожар и външни фактори

- Трайни, с дълъг експлоатационен срок

Недостатъци:

- Висока цена

- Изискват се тежки машини при монтирането им

- Не са защитени срещу графити

- Трудна поддръжка



Снимки на избрани продукти за пътища:



Снимки на избрани продукти за жп линии:



Снимки на избрани продукти за жп линии:



Снимки на избрани 

продукти за жп линии:



СТЪЛБОВЕ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА



Водени от добрите практики и тенденции на другите Европейски страни, които са наложили
използването на метални стълбове по цялата си контактна мрежа, фирма „Юпитер Метал“ разработи и
пусна на пазара широка гама от горещо поцинковани стоманени стълбове за железопътната
инфраструктура за комбинирано ползване (носещи, анкерни, конзолни).

Предимствата им пред използваните до сега стоманобетонните стълбове са следните:

1) Икономически
- по-голяма носимоспособност при по-малко собствено тегло – в следствие, на което се улеснява и
олекотява фундирането на стълба;
- бързо и лесно изпълнение на монтажа поради по-леките конструктивни елементи;
- дълготрайност – защитата чрез горещо поцинковане гарантира от 30 до 50 години експлоатационен
живот на покритието на стълба от корозия. След този период последваща им поддръжка се осъществява
само с обработка на стълба с дву/три-компонентни смоли, които ще удължат живота на стълба с над 20
год.;
- ниски разходи при демонтаж поради това, че е анкериран, а не бетониран;
- възможност за последваща употреба;
- при възникване на аварийни ситуация, елементите на металните стълбове могат лесно да се от
ремонтират, което няма да доведе до последващо закъснение на влакове, движещи се по съответната жп
линия;



2) Сигурност
- при металните стълбове се използват анкерни болтове, които осъществяват връзката на стълба към 
фундамента и те позволяват точно фиксиране и нивелиране на конструкцията в зависимост от 
траекторията на железния път. Технологията за монтаж на стоманобетоновите стълбове (монтаж в 
предварително изготвен кофраж, след което се бетонират ) не позволява прецизна нивелация както при 
металните; 
- гарантирано качество на използваните материали и на скрепителните средства, което води до 
повишена надеждност;
- индустриализирано производство - повишено качество;
- по-добра земетръсна устойчивост;
- ефикасен визуален контрол и инспекция;

3) Екология
- материал, който се рециклира и е природосъобразен.

Областта на приложение на стоманените стълбове е основно за железопътни магистрали, железопътни
линии от I, II и III категория. Стоманените стълбове за комбинирано ползване могат да се използват, както
в прави, така и в участъци с криви.



“Юпитер Метал“ ООД предлага следните видове стълбове за контактна мрежа за железопътната 
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



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


