25 Anys al seu Servei
Oficina: C/ Sócrates Nº25
08206 Sabadell
Tel/Fax: 93 716 82 64
info@construccionesreche.com

www.construccionesreche.com
Benvolguts senyors,
Ens posem en contacte amb vostès per presentar‐los la nostra empresa, Construcciones

Reche, som una empresa fundada en 1988 i aquest any complim el nostre vint‐i‐cinc
aniversari, 25 anys al seu servei pel que ens complau oferir‐los els nostres serveis.
Des de sempre hem treballat per a la indústria i estem especialitzats en obres i reformes de la
llar, el manteniment d'instal∙lacions, edificis i naus industrials, treballem per a administradors
de finques i patrimonis, manteniment de comunitats de veïns, també per a arquitectes,
decoradors i especialment clients particulars.
Ens posem a la seva disposició per oferir‐los els nostres serveis, disposem de personal
altament qualificat, amb eines i maquinària homologada d'última generació, per a l'obra de
nova construcció, reforma i el manteniment de les seves instal∙lacions.
La nostra activitat és l'obra, però com a servei addicional disposem d'industrials que
col∙laboren des de fa anys habitualment amb nosaltres pel que els podem oferir serveis
d'electricitat Industrial, lampisteria, climatització, ferrer, metal∙listeria d'alumini, mampares
d'oficines, falsos sostres, sòls tècnics, Pladur, pintura, vidrier, cubas desembussaments, gestió
de residus, etc.
Sabem les necessitats de seguretat i prevenció de riscos laborals que exigeixen les grans
empreses actualment, per la qual cosa tot el nostre personal disposa de la formació de 60
hores de recurs preventiu, igual que la formació d'ofici i la formació en prevenció de riscos
laborals en el sector de la construcció.
Tots els nostres treballadors disposen de TPC Targeta Professional de la Construcció, que
acredita entre d’altres l'experiència i formació del titular igual que la formació en matèria de
prevenció de riscos laborables.
Disposem de Pòlissa d'Assegurances de responsabilitat Civil de 150.000,00€ amb ASEFA
Assegurances i reassegurances.
EGARSAT Societat de prevenció és l'empresa que tenim contractada per planificar les activitats
preventives, com són la vigilància i la salut mitjançant els reconeixements mèdics periòdics i les
activitats de formació en matèria de prevenció de riscos laborals.

Construccions Reche som una empresa afiliada al Gremi de Constructors d'Obres de Sabadell i
Comarca.
Construccions Reche estem acreditats com a empresa Inscrita en el REA, Registre d'empreses
Acreditades en el sector de la construcció de Catalunya Nº 09000029546.
A continuació els detallem una relació dels nostres clients més significatius, si ho desitgen els
podem proporcionar‐los el telèfon de contacte amb la persona responsable, solament ens ho
han de sol∙licitar, per si vostès volguessin demanar referències de la nostra empresa.
Magna Mirrors España S.A
Kostal Eléctrica S.A.
Industrias Disme S.A.
Nord Motorreductores, S.A.
Ferplast S.L.
MRW Sabadell Valles Pont S.L.
Sabacaucho S.A.
Transcoto S.A.
Padro Casas S.A.
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Ingrasa S.L.
Bericat Farriol Asociats S.L.
Torre Milenium
Mercavalles
DAF Acracio Llop, S.L.
Pedro caballero Decorador
Anna Saltor Interiorisme i Decoració
Artespai
SB Cuines
Bourgeois
Jordi Bausa & Marimon Immobles
Finques 4 Cases

Polinya
Sentmenat
Sabadell
Sabadell
Manrresa
Sabadell
Castellar del Valles
Sant Quirze del Valles
Sabadell
Terrassa
Sant Quirze del Valles
Sabadell
Sabadell
Terrassa
Sabadell
Sabadell
Sabadell
Sabadell
Sabadell
Sabadell
Sabadell
Terrassa

Automòbil
Automòbil
Fabricants de PLV
Motors
Plàstic
Paqueteria
Plàstic
Gestió de Residus
Tèxtil
Administració Pública
Impremta
Arquitectura
Edifici d'Oficines
Mercat Fruita
Reparació de Camions
Decoració
Decoració
Decoració
Cuines
Administrador Finques
Administrador Finques
Administrador Finques

No dubtin a contactar amb nosaltres, els realitzarem qualsevol pressupost que sol∙licitin sense
compromís, de qualsevol de les necessitats que els sorgeixin, manteniment, reparació, obra
nova claus en mà, o qualsevol tasca que necessitin realitzar en les seves instal∙lacions,
contactin amb nosaltres al telèfon 93 716 82 64 o al mòbil 629 26 26 96 o via email a
info@construccionesreche.com o xavitanya@gmail.com i els atendrem en la major
brevetat possible.
Amb el desig que junts puguem col∙laborar professionalment, rebin una cordial salutació,
Atentament,

Xavi Tanyà Farre
Gerent
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