A Zech Bau Holding engloba empresas de construção, fábricas de concreto pré-moldado, escritórios de engenharia e de instalações
prediais, que conjuntamente oferecem uma ampla gama de serviços. Juntas, elas constituem uma das empresas de médio porte mais bem
sucedidas da construção civil sob comando do seu proprietário. Mais de 100 anos de experiência, foco nas soluções em todas as fases do
projeto e decisões rápidas contribuem diretamente para a satisfação dos nossos clientes. Competência técnica e variedade em produtos e
serviços são a chave para o nosso sucesso. Através do Zech Group, oferecemos soluções completas para o setor imobiliário.
Planejamento e soluções sob medida
Nossas empresas oferecem segurança no planejamento. Em todos os projetos, o cumprimento dos prazos, a garantia de custos e a
qualidade vêm em primeiro lugar. Atuamos em nível nacional com um forte networking regional, sempre pessoalmente engajados nos
locais de execução dos projetos. Dessa maneira, nossos clientes podem falar facilmente com a pessoa certa. Treinamento contínuo dos
nossos funcionários e amplo know-how nos possibilitam ter as respostas às exigências atuais e futuras para um desenvolvimento
sustentável, bem como para o planejamento e a realização de projetos de construção.
Em conjunto com parceiros de longa data e de renomados escritórios de arquitetura e planejamento, desenvolvemos para nossos clientes
soluções personalizadas. Confiança mútua e seriedade caracterizam nossa cooperação permanente com as empresas subcontratadas.
Ênfase em construções turnkey
Nosso principal produto é a construção de edificações sob o conceito

chave na mão . Planejamos e construímos prédios comerciais e

de escritório, centros comerciais, edifícios residenciais, bem como hotéis e centros de lazer. Nosso departamento de retrofit executa
projetos exigentes em recuperação predial, modernização e reformas. Assim criamos espaços residenciais, comerciais e escritórios que
oferecem praticidade e ao mesmo tempo estão em conformidade com as leis de preservação do patrimônio histórico. Construção da
usina e torres de resfriamento complementam nossa gama de serviços. Além disso, modernas fábricas de pré-moldados em concreto
completam a oferta de produtos pré-fabricados para a construção, que vão desde sistemas de fachadas até balanças e tanques. Escritórios
de engenharia próprios encarregam-se do planejamento, utilizando as mais modernas tecnologias em edificações e fachadas.
Sempre perto
Na Alemanha, estamos presentes com filiais em Bremem, Hamburgo, Hannover, Oldenburg, Delmenhorst, Magdeburg, Berlim, Cottbus,
Leinefelde, Colônia, Düsseldorf, Bonn, Essen, Bielefeld, Munique, Frankfurt junto ao Meno e Nürnberg.

