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Siderplus Engineering & Consulting poskytuje poradenství v oblasti priemyslového inžinierstva a tvorí ho tím 
profesionálov s mnohoročnými skúsenosťami v odbore.
Cieľom společnosti je poskytovať naším zákazníkom inžinierske služby při výstavbe priemyselných
zariadení/závodov v oblasti: Oil&Gas (Ropa a Plyn), energie a oceliarstva.

SLOVENSKÉ SIDERPLUS

Skúsenosti získané v oblasti priemyselného inžinierstva spolu s podnikateľskou silou združenia
společností tvoriacich holding Finsea srl, umožňujú dosiahnuť významné úspechy na národnom
a medzinárodnom trhu.

FINSEA srl je holdingová struktura firiem pôsobiacich v oblasti životného prostredia, energie,
energetických úspor a technologických inovácií.
Celkový obrat společnosti Skupiny sa pohybuje okolo 40 milionov eur, skupina má 
v súčastnej době viac než 400 zamestnancov.

ČO
PONÚKAME

VŠEOBECNÉ A DETAILNÉ
INŽINIERSTVO

ODBORY: PODPORA ČINNOSTÍ:

PORADENSTVO

HODNOTENIE NÁKLADOV /VÝBEROVÉ KONANIE

EXPEDITING (URYCHLENIE) A STAVBY

VÝROBNÝ PROCES

VÝROBA PRIEMYSLOVÉHO ZARIADENIA

PIPING&LAY-OUT-3D MODELOVANIE

STAVEBNÉ PRÁCE / UNDERGROUND

NOSNÉ KONŠTRUKCIE A PEVNOSTNÁ ANALÝZA

ELEKTRICKÉ NÁRAZE /AUTOMATIZÁCIA

STROJE/ZARIADENIA

VÝBEROVÉ RIADENIE

ODBORNÝ DOZOR (SUPERVÍZIA) PRI MONTÁŽI

PRE-COMMISSIONING

COMMISSIONING (UVEDENIE DO PREVÁDZKY)

START-UP ZARIADENIE

DOSIAHNUTIE CIELU VÝROBY

O&M

ŠKOLENIE PERSONÁLU 

BEZPEČNOSŤ



Vysoká profesionálna úroveň naších odborníkov spolu so skúsenosťami získanými v rôznych odvetviach
umožňuje společnosti SIDERPLUS používať vo svojej činnosti technologicky vyspelé vybavenie a software,
a rovnako zaručiť svojim zákazníkom úspešnú realizáciu projektu.

PREČO SI VYBRAŤ
SLOVENSKÉ SIDERPLUS

Inžinierstvo Školenia personálu Dosiahnutie cieľaOdborný dozor
při montáži a 
uvedenia do
prevádzky

OCELIARSTVO

ROPNÝ PRIEMYSEL

CHEMICKÝ A PETROCHEMICKÝ PRIEMYSEL

POTRAVINÁRSTVO

ROPNÉ PLOŠINY

VÝROBA ENERGIE

ZPRACOVANIE VODY

CEMENTÁRSKY PRIEMYSEL

INFRAŠTRUKTÚRY

TYPY ZARIADENIA:



Naše referencie v oblasti priemyslu sú v rozpätí od odvetvia oceliarskeho pre eletroocelairne a integrované 
celiarne, až po zariadenie na výrobu energie pre tepelné elektrárne (kogeneračné a pre kombinovanú výrobu
tepla, elektriny a chladu), petrochemické závody, elektrárne, závody na spracovanie ropy a zemného plynu.

PRIEMYSLOVĚ
ZARIADENIA

OCELIARNE

ROPA A PLYN

ZARIADENIE NA VYROBU
ELEKTRICKEJ ENERGIE



Dávame naše odborné znalosti k dispozícii našim zákazníkom
a zaručujeme im flexibilitu a efektivnost.

Nižšie sú uvedené niektoré projekty, na ktorých členovia našej skupiny pracovali

NIEKTORÉ
REFERENCIE
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