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DISSENY, FABRICACIÓ, AUTOMATITZACIÓ
I MUNTATGE INDUSTRIAL A MIDA

LA NOSTRA EMPRESA
Som una empresa d’enginyeria que des de 2006 dissenyem, fabriquem i
instal·lem maquinària per l’automatització de processos industrials, amb
l’objectiu de controlar la producció, augmentant la qualitat i disminuint els
costos.
Treballem per empreses de diferents dimensions i sectors industrials, ja
siguin en l’àmbit local, nacional o internacional.

SERVEIS QUE OFERIM
ENGINYERIA
FABRICACIÓ
AUTOMATITZACIÓ
MANTENIMENT I REPARACIÓ
MUNTATGE I DESMUNTATGE
VENDA DE MATERIAL

DAVANT DELS PROBLEMES,
POSEM SOLUCIONS

PROBLEMÀTICA DELS CLIENTS

Com adapto la maquinària
als temps actuals?...
series més curtes, diversitat de
producte, temps d’entrega
més ajustats...
Com puc
disminuïr
la merma?

Com puc
augmentar la
producció
d’aquesta
màquina?

Necessito
processos més
automatitzats?

Tinc un coll
d’ampolla
amb aquest
procés!
Què puc fer?

METRIC-PITECNO ÉS LA SOLUCIÓ...

· perquè parlem el mateix idioma i entenem el teu problema
· perquè ajustem la solució a la teva necessitat
· perquè t’oferim un servei “claus en mà”
· perquè som experts en automatització de processos
· perquè la feina ben feta i la confiança de més de 200 clients ens avala
A Metric-Pitecno convertim la teva inquietud en una oportunitat de millora.

ASSOLIM ELS
OBJECTIUS

FASE 1 -

ENS DESPLACEM A CASA EL CLIENT
Ens coneixem · T’escoltem · Revisem i veiem “in situ”
màquina a màquina · Detectem millores aplicables.

FASE 2 -

FEM ESTUDI SEGONS NECESSITATS
Estudiem · Reflexionem · Analitzem i desenvolupem
propostes concretes per automatitzar processos.

FASE 3 -

FABRIQUEM A MIDA

EL NOSTRE PROJECTE
SUMA VALOR

FASE 4 -

IMPLEMENTEM A LA FÀBRICA DEL CLIENT
Instal·lem · Fem la posada en marxa · Els nostres
projectes son “claus en mà”.

FASE 5 -

FEM SEGUIMENT I MANTENIMENT
Oferim total garantia a tots els nostres
processos i en fem el manteniment.
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METRIC-PITECNO,
AMB NOSALTRES EL TEU PROJECTE
INDUSTRIAL HI SURT GUANYANT

A METRIC-PITECNO
Som especialistes en disseny, fabricació, automatització i muntatge
de tot tipus de maquinària.

METRIC-PITECNO
C. Dels Menuts, 10
17820 Banyoles
GIRONA
Tel. 972 58 32 78
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