
C&C engineering s.r.o.
Váš partner ve světě potrubí



Jsme rodinná společnost založena roku 2017, zabýváme se především 
realizací výrobních a montážních zakázek a dodávkami hutního materiálu

Zabýváme se výrobou a montáží:

 Potrubí a tlakových nádob

 Tlakových celků

 Svařované materiály: uhlíkové oceli, nerezové oceli, 
legované oceli (13CrMo4-5, 10CrMo9-10, P91)

 Odvětví výroby: hydraulika, petrochemie, energetika

Výrobní možnosti:

 Výroba dílců do 3,2 t

 Svařování dle WPS a WPQR

 Metody svařování 111, 135, 141 – dle ČSN EN ISO 
9606-1

Certifikace a oprávnění:

 ČSN EN 1090-2

 EN 1090-1

 ČSN EN ISO 3834-2

 ČSN EN ISO 9001

Dodávky hutního materiálu:

 Zaměřujeme se také na nákup a prodej hutního 
materiálu

 Nabízíme široký sortiment materiálu různých jakostí do 
všech odvětví průmyslu.

 Naše hlavní komodity: trubky a jejich příslušenství, 
plechy, profily, výkovky a armatury.



Historie společnosti

Počátek:
Společnost C&C engineering si za svou krátkou historii prošla 
spoustou změn, kdy roku 2017 začala realizovat výrobní 
zakázky v garážových podmínkách V Petřvaldu u Karviné.

Současnost:
Roku 2019 se vzhledem k stále narůstajícímu počtu 
zakázek a počtu pracovníků přestěhovala do Výrobního 
areálu v Ostravě-Přívoze, kde působí do dnes.



Projekční činnost:

Zabýváme se také projekcí a výrobou přípravků pro potrubní dílce hydraulických potrubních systémů 
zemědělských a stavebních strojů, projekčními návrhy, detail designem potrubí a lehkých tlakových nádob.



Montážní činnost/realizace:
Provádíme montážní činností především potrubních a tlakových celků v rámci ČR&SR

Dbáme na vysokou kvalitu odvedené práce v oblasti kompletní dodávky montáže od začátku až do konce.

Jsme schopni také zajistit NDT + tlakovou zkoušku se záznamem do 400 bar.



Výrobní činnost:Výrobní činnost a výrobní technologie naší společnosti jdou stále vpřed, čímž se v posledních letech stáváme 
významným dodavatelem v oblasti dodávek hydrauliky, energetiky a petrochemie do celého světa. 



Svařování legovaných materiálů
Od roku 2021 se aktivně zabýváme svařováním technologicky náročných, jako např.: P91, 10CrMo9-10, 13CrMo4-5 a jejich 
heterogenními spoji.



Ukázky naší práce v detailech



C&C engineering s.r.o.

Sídlo společnosti: Nádražní 962/123, Ostrava-Přívoz

Adresa provozovny: Teslova 873/2, Ostrava – Přívoz

IČ: 061 32 758 DIČ: CZ06132758

Tel: 774 837 277

E-mail: Cibor&ccengineering.cz

www.ccengineering.cz
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