


Изофас е компанија основана во 1989 година, лоцирана е во Прилеп, Република Македонија, која 
располага со еден од најголемите производствени погони од 12 000 м2 површина.
Компанијата брои околу 50 вработени од кои и овластени архитекти и инженери.

Наша мисија е да Ви испорачаме градба која трае, која е цврста, квалитетно изведена и врз која можете 
сигурно да чекорите.

Нашата визија е да бидеме Ваш партнер, во кој имате потполна доверба и заедно да створиме иднина со 
цврсто тло за сите.

Основна дејност е изработка на готов бетон од сите типови, бетонски цевки за канализации како и нивна 
изведба, бетонски блокови, изведба на разни објекти од нискоградба, патишта и пропусти, водоводни и 
канализациони системи.
Компанијата е опремена со сопствена механизација за инсталирање на системи за целосно 
водоснабдување, голем број градежни машини, механизција за ископи, разни видови на машини кои се 
потребни за водоснабдување како и посебна механизација за зимско одржување на патишта.

Овие системи се од исклучителна важност за 
фирма која работи во градежништво, и служат да се 
применуваат за да не се наруши животната средина 
и да се зачува безбедноста на работното место.
Сите производи од погонот на Изофас имаат 
атестиран сертификат. 

Компанијата е исто така горда на фактот што 
Европската Агенција за Реконструкција редовно 
врши контрола на сите доверени проекти и 
со посебна чест изјавуваме дека е резултат е 
беспрекорното досие на Изофас. 

Градежната оператива на Изофас опфаќа високо 
квалитетно производство и со оглед на тоа постојат 
и голем број на производи од различни материјали 
и видови, производство и изведба на: готов бетон, 
бетонски цевки, бетонски блокови.Компанијата Изофас поседува две 

бази за производство на готов бетон 
– со вкупен капацитет од
80 м3 на час.
Бетонската база исто така има 
сертификат за сообразност и 
фабричка контрола на производство.

Изофас ги има успешно 
комплетирано и добиено 
сертификатите за стандардите ISO 
9001: 2015 и ISO 14001: 2015 за квалитет 
и животна средина, и стандардот за 
управување со здравје и безбедност 
при работа ОHSAS 18001: 2004.



ГОТОВ БЕТОН - Производство и транспорт на готов бетон 
Постојат пет видови на готов бетон: 
     - готов бетон C16/29 (MБ 15)
     - готов бетон C20/25 (MБ 20, МБ 25)
     - готов бетон C25/30; XC2; S2; Cl 0.20; Dmax= 31.5 mm (MБ 30)
     - готов бетон C25/30; XC2; S3; Cl 0.20; Dmax= 31.5 mm (MБ 30 - пумпан)
     - готов бетон C30/37; XF1; S3; Cl 0.20; Dmax= 31.5 mm (MB 40 – пумпан, М100)

БЕТОНСКИ ЦЕВКИ 
Постојат шест видови цевки: Ф300, Ф400 Ф500 Ф600 и бетонски цевки Ф800и Ф800 со мув. Цевките се 
вибропресовани. Должината на цевките изнесува 100 цм, а исто така од сите профили се произведуваат и 
со должина од 50 цм.
     - Ф300 се користи за помали протоци за вода најучесто за домашна употреба и за бунари.
Тежината на цевката изнесува 60кг.
     - Ф400  и Ф500 најчесто користените профили за  довод/одвод на вода со просечен тек на водата каде 
се овозможува добар и непречен тек. Се користат за канализациони мрежи во мали населени места или 
за мали реки со мали речни сливови. Тежините на цевките изнесуваат за Ф400 – 150 кг, за Ф500 – 210 кг.
     - Ф600 и Ф800 се профил на бетонски цевки кои овозможуваат брз, одличен и непречен тек на големи 
канализациони мрежи во развиени градски населби.
Овозможуваат непречен тек на речни сливови. Двата профила на цевки исто најчесто се користат за 
донесување на водата до главни шахти и се употребуваат за спроведување на водата под регионални и 
локални патишта.
      - Ф800 со муф – бетонски цевки од една страна стандардна големина (80цм), другата страна со отвор 
до 1м со цел да се постават како завршетоци или како шахти каде се вливаат сите спроведени води .
Сите видови на бетонски цевки имаат можност да бидат перфорирани (бушени), најчесто намената на 
перфорираните цевки е за изработка на бунари, водоводи и други слични потреби. 
 

БЕТОНСКА ЦЕВКА Ф300 
- внатрешен дијаметар  30 цм
- дебелина на ѕидот на цевката  8цм
- должина 50 цм и 100 цм 
- тежина 100 кг 
- намена  Ф300 се користи за помали протоци
за вода најчесто за домашна употреба и за бунари

БЕТОНСКА ЦЕВКА Ф400
- внатрешен дијаметар  40 цм
- дебелина на ѕидот на цевката  8цм
- должина 50 цм и 100 цм
- тежина 150 кг 
- намена: Ф400 е еден од најчесто користените профил
за просечен довод/одвод на вода со просечен тек на
водата каде Ф400 овозможува добар и непречен тек.
Се користи за канализациони мрежи во мали населени
места или за мали реки со мали речни сливови. 

БЕТОНСКА ЦЕВКА Ф500
- внатрешен дијаметар  50 цм
- дебелина на ѕидот на цевката  8цм
- должина 50 цм и 100 цм 
- тежина 210 кг 
- намена: еден од најчесто користените профил за просечен
довод/одвод на вода со тек на водата каде овозможува добар
и непречен тек. Се користи за канализациони мрежи во мали
населени места или за мали реки со мали речни сливови.

БЕТОНСКА ЦЕВКА Ф600
- внатрешен дијаметар 60 цм
- дебелина на ѕидот на цевката  8цм
- должина 50 цм и 100 цм 
- тежина 250 кг  



БЕТОНСКА ЦЕВКА Ф800
- внатрешен дијаметар  80 цм
- дебелина на ѕидот на цевката  8цм
- должина 50 цм и 100 цм 
- тежина 480 кг

- намена: Ф600 и Ф800 се профил на бетонски 
цевки кои овозможуваат брз, одличен и непречен
тек на големи канализациони мрежи во развиени
градски населби .
Овозможуваат непречен тек на речни сливови. 
Двата профила на цевки исто најчесто се користат
за донесување на водата до главни шахти и се
употребуваат за спроведување на водата под
регионални и локални патишта.

БЕТОНСКА ЦЕВКА Ф800 со муф
- внатрешен дијаметар од едната страна 80 цм од другата страна 100цм 
- дебелина на ѕидот на цевката  8цм
- должина 100 цм 
- тежина 600 кг 
- намена: бетонски цевки од една страна стандардна
големина (80цм), другата страна со отвор до 1м со цел
да се постават како завршетоци или како шахти каде
се вливаат сите спроведени води.

БЕТОНСКИ ИВИЧЊАК / РАБНИК 18/24/80
е стандардна големина на сите ивичњаци и нивната употреба е за обележување на краевите на секаков 
вид на патишта во населено место или надвор од него.
Подготвување на бетоните се врши со дозирање од силоси за цемент директно во камион – миксер, кој го 
меша бетонот се од негова фина изработка т.е го прави подготвен за поставување.
Специјалниот камион – миксер врши финално мешање на бетонот и истиот се испорачува каде што е 
потребно.

БЕТОНСКИ РАБНИЦИ/ ИВИЧЊАЦИ 18/24/80
- ширина 24 цм
- висина 18 цм 
- должина 80 цм 
- тежина 55 кг 
- намена: обележување на краеви на секаков вид патишта

БЕТОНСКИ БЛОКОВИ 
Постојат три видови  на бетонски блокови и еден вид на бетонски ивичњаци/рабници.
     - Бетонски блок 12/20/40 
     - Бетонски блок 20/20/40
     - Бетонски блок 25/20/40
Сите видови на бетонски блокови ја имаат истата намена (ѕидање од секаков вид), разликата е во 
димензиите во зависност од дебелината на ѕидот.
 

БЕТОНСКИ БЛОК 12/20/40
- ширина 12цм
- висина 20цм 
- должина 40цм 
- тежина 12кг 
- 12.5 парчиња во метар квадратен 
- од овој вид влегуваат 150кг 
на 1м2
- намена : ѕидање од секаков вид 

БЕТОНСКИ БЛОК 20/20/40
- ширина 20цм
- висина 20цм 
- должина 40цм 
- тежина 18кг 
- 12.5 парчиња во метар квадратен 
- од овој вид влегуваат 225 кг 
на 1м2
- намена : ѕидање од секаков вид 

БЕТОНСКИ БЛОК 25/20/40
- ширина 25 цм
- висина 20 цм 
- должина 40 цм 
- тежина 25 кг 
-1 2.5 парчиња во метар квадратен 
- од овој вид влегуваат 312,5 кг 
на 1м2
- намена : ѕидање од секаков вид



Адреса: Александар Македонски бр. 75,
7500 Прилеп, Република Македонија.

Телефон и факс: +389 48 402 000
Веб страна: www.izofas.com.mk

Е-маил: info@izofas.com.mk | kontakt@izofas.com.mk


