
МЪЛНИЕЗАЩИТА 
И ЗАЗЕМИТЕЛНИ 

ИНСТАЛАЦИИ

ДИКОМ ООД



ANNOUNCEMENTS IN DEPTH IN BRIEF

ДИКОМ ООД е компания, специализирана в областта на
мълниезащитата. Създадена е през 2006 година със седалище и
адрес на управление в гр. Варна. Повече от 15 години предлага
ефективни решения в сферата на мълниезащитата, заземителните
инсталации и защитата от пренапрежения.

Основна грижа на дружеството е осигуряване безопасността на
хората и животните, както и предотвратяване на щети върху
имуществото и оборудването, причинени в резултат на преки или
вторични въздействия на мълнии.

ДИКОМООД е ексклузивен представител на испанския произво-
дител на технологии за мълниезащита AIDITEC SYSTEMS, който
предлага мълниеприемници с изпреварващо действие - серии
ADVANCE, SIGMA, ELECTRON.

Визия и мисия:
Висококачествени материали, експертиза и 
професионално извършен монтаж отговарят на 
нашия стандарт за eфективна мълниезащита и 
доволни клиенти!



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ 
ДИКОМ ООД В СФЕРАТА НА 

МЪЛНИЕЗАЩИТАТА
проектиране и изграждане 
на мълниезащита

производство на мачти и 
укрепващи елементи

проверка и контрол на 
параметри за ефективност 

продажба и дистрибуция на 
оборудване за мълниезащита

изготвяне на документи за 
въвеждане в експлоатация



IN DEPTH IN BRIEF

МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С 
ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ 

AIDITEC

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Испанско производство; 

-Сертифицирани спрямо стандарти 

UNE 21186, NFC 17102, NP442;

-Tествани с ток от 200 kA и с устойчивост на

енергия на разряд с вълна 10/350 µs;

-Притежават доживотна производствена

гаранция.



МОНТАЖИ С МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ АIDITEC



КОНВЕНЦИОНАЛНА / ПАСИВНА МЪЛНИЕЗАЩИТА



ANNOUNCEMENTS

ЕКИПЪТ НА ДИКОМ ООД

Екипът на ДИКОМ ООД е съставен от квалифицирани служители, които
редовно преминават през обучения, обогатяващи знанията им. През
последните години ръководството на компанията прие в екипа си млади
специалисти, водено от желанието младите хора да намерят своето поприще в
България като уважавани професионалисти.



ANNOUNCEMENTS IN DEPTH IN BRIEF

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ДИКОМ ООД?

 Предлагаме цялостно решение за Вашите мълниезащитна и заземителна инсталации;

 Като ексклузивни представители на оборудване за мълниезащита, имаме

възможността да предложим на нашите клиенти високо качество на достъпни цени.

Елементите, с които работим са с европейски произход, а мълниеприемниците с

изпреварващо действие AIDITEC с доживотна гаранция срещу производствени

дефекти;

 Диком ООД има над 15 години опит в областта на мълниезащитата и стотици

изградени системи. Благодарение на натрупаните знания и умения, можем да

предложим на нашите клиенти най-добрите и доказани във времето решения.

 Компанията се ръководи и развива, съхранявайки ценности си - запазване на

автентичността си, в съчетание с непрестанен стремеж за усъвършенстване. Клиентите

ни споделят, че намират в наше лице доверен, лоялен и предвидим партньор;

 Работата ни се споделя на ежедневна база, като всеки клиент може да се запознае с

реалното ни портфолио и да изгради визия за своя бъдещ проект, придобивайки

възможността да вземе информирани решения за своятаMЪЛНИЕЗАЩИТА.





www.dikom-varna.com

www.mylniezashtita.eu

https://www.linkedin.com/company/dikomltd

Диком ООД- Мълниезащита

оffice@dikom-varna.com
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