Družinsko podjetje GRADNJE GRČA d.o.o že dvajset let vodita direktorica TATJANA
GRČA, univ. dipl. ekonomistka z licenco za nepremičninsko posrednico in LEON GRČA,
zidarski mojster in odgovorni vodja del, ki zagotavlja strokovnost in kvalitetno izvedbo
gradbenih del.
Ukvarjamo se z vsemi gradbenimi deli:










novogradnja stanovanjskih in poslovnih objektov
izdelava temeljev za montažne objekte
adaptacija starejših objektov z vsemi obrtniškimi deli
izdelava fasad
izdelava kamnitih in betonskih opornih zidov
urejanje dvorišč
notranja ureditev prostorov
priklopi objektov na kanalizacijski sistem
gradnja baznih postaj za telekomunikacije

Zaposlujemo do deset gradbenih delavcev, vse ostale storitve kot so izkopi, strojne in elektro
instalacije, keramičarska, slikopleskarska, krovska in kleparska dela pa zagotavljamo z lastno
bazo kvalitetnih kooperantov. Prevzamemo vsa gradbena in obrtniška dela in vašo gradnjo
hitro in kvalitetno pripeljemo do želene faze. Fleksibilnost in bogate izkušnje nam omogočajo
strokovno izvedbo del od ideje do vselitve.
Vrsto let gradimo bazne postaje za telekomunikacije po celi Sloveniji in izvajamo javna
naročila za šole, vrtce, kulturne domove. Poleg individualnih strank so naši naročniki Telekom
d.d., Občina Ig, Občina Brezovica, Vrtci Brezovica, Občina Borovnica, ki nas potrjujejo kot
zanesljivega in kvalitetnega partnerja.
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Novogradnje: že dvajset let za naše naročnike
izvajamo vse vrste novogradenj stanovanjskih
in poslovnih objektov, smo tudi certificirani
izvajalec nove gradnje s POROTHERM
DRXFIX sistemom. S strokovnostjo in
zanesljivostjo smo si v teh letih zagotovili
dobro ime zanesljivega gradbenega izvajalca,
priporočila zadovoljnih strank pa so naša
največja reklama.
Adaptacije: svetujemo in izvajamo prenovo že
obstoječih objektov, rešujemo težave z vlago,
gradimo prizidke, nadzidavo objektov in vsa
potrebna popravila in adaptacije starejših objektov. Pomagamo do varne profesionalne izvedbe
prenove objekta, pripravimo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev subvencij za prenovo
objektov.
Zaključna dela: z lastnimi delavci za zidarska dela in zanesljivimi kooperanti za vsa ostala
obrtniška dela zagotavljamo hitro in strokovno opravljeno pot od ideje do vselitve, poskrbimo
za vso potrebno koordinacijo in vam
prihranimo precej časa in stroškov.
Gradnja za trg: s pridobljeno licenco za
nepremičninskega posrednika se ukvarjamo
tudi
z nakupom zemljišča, pridobitvijo
gradbenega dovoljenja in gradnjo kvalitetnih
stanovanjskih objektov za prodajo, s čimer
zagotavljamo kupcem cenovno ugoden in
kvaliteten
nakup
že
zgrajenega
stanovanjskega objekta do III. podaljšane
faze s kasnejšo možno finalizacijo objekta do
vselitve.

Ime podjetja

GRADNJE GRČA storitve d.o.o.

Sedež podjetja

Podovnice 13, 1357 Notranje Gorice

Direktorica

TATJANA GRČA, univ.dipl.ekon.

Odgovorni vodja del

LEON GRČA, zidarski mojster

Telefon

01/3651-534

Fax

01/3651-764

e-mail

info@gradnje-grca.si

Identifikacijska številka za DDV

SI49354361

Matična številka

1946447

Transakcijski račun

02053-0254414212 NLB d.d.

Spletna stran

www.gradnje-grca.si
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031/625-817
041/625-817

