G-Plan Építő Kft. bemutatása

Elérhetőségeink:

Cégcsoportunkat 1991-ben alapítottuk, azzal a céllal,
hogy az útépítés és a kapcsolódó technológiák
területén tevékenykedjen a szakmai tisztesség és a
gazdasági
önállóság
igényével.
A
családi
kisvállalkozásként induló cégünk a kezdetek óta
folyamatosan fejlődik, ma már stabil gazdálkodású,
elismert középvállalkozás az útépítő szakmán belül.

Központi iroda:
7628 Pécs, Eperfás út 12-14
Aszfalt- és betonkeverő üzem:
7628 Pécs, Eperfás út 12-14
Betonkeverő üzem:

„ Velünk Jó Úton Jár”
Cégünk
saját
telephellyel,
gépparkkal
és
tehergépkocsi flottával rendelkezik, amely hozzájárul
ahhoz, hogy kedvező árakkal és magas minőséggel
tudjuk ügyfeleink igényeit kiszolgálni.

Tevékenységeink
Tevékenységi körünk alapvetően út- és mélyépítési
kivitelezési munkálatok, meleg- és hidegaszfalt
illetve a betongyártás. Munkánkat korszerű
munkagépek, saját aszfalt- és betonkeverő
berendezések,
képzett
szakemberek
segítik.
Munkánk során az alábbi fő tevékenységeket
végezzük:

•
•
•

Utak, járdák, parkolók komplett kivitelezése
Aszfalt- és betongyártás
Aszfaltburkolatok készítése kézi és gépi
bedolgozással
Aszfaltburkolatok marása
Vízelvezető rendszerek kiépítése árokburkolatok
készítése
Építési hulladékok aprítása
Mixeres beton szállítás
Gépi seprés

•

Közúti szállítás

•
•
•
•
•
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`

Mélyépítés felsőfokon
Cégünk
három
betonkeverő
berendezéssel
rendelkezik, amelyek teljes kapacitása kb. 500 t/h,
illetve két aszfaltkeverő berendezéssel, melyek
összteljesítménye kb. 320 t/h. Ezeken kívül cégünk
rendelkezik minden olyan munkagéppel, melyek a
földmunkák és az útépítés során szükségesek.

„ Alapozza meg
Jövőjét Velünk!”

Korrektség

Szakmai elkötelezettség
Vállalatunk tevékenységei
közt
az
útés
közműépítés, az aszfalt- és betongyártás, illetve
bedolgozás, a mély- és magasépítés, valamint kézi és
gépi földmunkák egyaránt megtalálhatóak.
A cég működési területe elsősorban Baranya megye,
de rendszeresen dolgozunk a környező megyékben
is, mint például Tolna megye és Bács-Kiskun megye
déli része.
Tevékenységünket minőségirányítási rendszerben
végezzük,
ami
biztosítja
megrendelőinknek
termékeink és szolgáltatásaink kiváló minőségét,
nekünk pedig visszajelzést ad az általunk elvégzett
munka megbízhatóságáról.
Az általunk készített utak kivitelezése közben a
folyamatos ellenőrzést akkreditált, kiválóan felszerelt
minőségvizsgáló laboratóriumunk végzik.

A fogyasztói elégedettség meghatározó eleme a
gazdasági sikereinknek. A Partnerünk akkor lesz
elégedett, ha a termék/szolgáltatás értéket jelent
számára, a vele szemben támasztott elvárásoknak
megfelel. Ez az érték az egyik legfontosabb
összekötőkapocs a minőség és a magatartási
szándék között.

Garanciavállalás
Az általunk gyártott anyagok minden tekintetben
megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak.
Termékeink minőségét folyamatosan bevizsgáltatjuk
független laborokban.
Megbízóinkkal kötött megállapodásokban fektetjük
le a garanciális feltételeket, amely időtartama alatt
felelősséget vállalunk az abban foglaltakra.

Elkötelezettség
Elkötelezettek vagyunk hivatásunkban és a
folyamatos fejlesztésében, melynek középpontjában
a
megrendelőinkkel
kötött
szerződés,
iránymutatásaik kivétel nélküli teljesítése, a teljes
elégedettségük elérése, a biztonságos és egészséges
munkakörülmények megteremtése és nem utolsó
sorban a környezet védelme áll.

