
DICOMOL és el resultat de 40 anys d'experiència 
acompanyant als nostres clients.

Els notres serveis:
·Reparació i solucions aplicades
·Asistència tècnica a domicili
·Mecanitzats
·Trepants profunds (de Ø 4 a Ø 30)
·Erosió tall per fil
·Erosió EDM amb EROWA
·Reparació sistemes colada calenta
·Reparació matrius
·Disseny i construcció de motlles
·Soldadura làser

Experiència tecnològica en:
·Injecció
·Bufat
·Prototips
·Composites
·Bi-matèria
·Injecció goma
·Sobre moldejat

Treballem per poder aportar 
cada dia més i millors solucions 
als nostres clients.

I sobre aquesta base posem 
en marxa DICOMOL2020, un 
projecte d'expansió que es 
traduirà en una millora de les 
intal·lacions, recursos i 
serveis.

#DICOMOL2020 
portarà novetats com: 

·Nou centre de treball amb
4.000 m2.

·8 ponts grues de fins 40 Tn.

·Zona reparació sistemes
de colada, calentes i fuites.

·Zona acondicionada per
reparació de polits.

·Neteja de motlles per
ultrasò (FISA).

·Aula de formació
tècnica.

Calle Beato Oriol s/n, nave 18-19 - Pol. Ind. Foinvasa  
E-08110 - Montcada i Reixac (Barcelona) - España
Tel +(34) 93 564 59 61 | Fax +(34) 93 575 38 41 
dcm@dicomol.com | www.dicomol.com

Setembre – 2020

Aparcament visites i localització de 
les noves instalacions #Dicomol2020:

Carrer Vic cantonada Carrer Cadaqués 
08120 La Llagosta, Barcelona
A menys de 4 Km de la nostra ubicació actual.

#Dicomol2020



La nostra experiència ens permet donar servei a diversos sectors industrials que 
requereixen un nivell màxim de qualitat.
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Gestió de projectes 
claus en mà. Clínica del Motllde.

Acompanyament 
en el desenvolupament 

d'industrialització d'idees.

En DICOMOL trobarà el seu col·laborador en:
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