
ONE STOP SHOP



Somos uma empresa de extração e transformação de granitos.

Bem equipada, com grande capacidade de produção e elevados 
padrões de qualidade, apresentamo-nos como o parceiro ideal 
para uma resposta rápida e eficaz.

A Gra2003 tem a capacidade e as competências para responder às 
actuais exigências do mercado.

We are a company of extraction and processing of Granites. 

Well equipped, with large production capacity and high quality 
standards, we present ourselves as the ideal partner for a rapid 
and efficient response. 

Gra2003 has the ability and skills to respond to current market 
requirements.

UMA REFERÊNCIA NA INDÚSTRIA

A REFERENCE IN THIS INDUSTRY
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Casimiro Pinto
CEO of Gra2003
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O corte em multi-fios permite-nos uma resposta mais 
rápida. Investimos em tecnologia com o objectivo de:

     diminuir o tempo de entrega
     garantir uma chapa perfeita

The cut in multiwire enabled us a faster response. We 
invest in technology in order to: 

     reduce the delivery time
     to ensure a perfect plate

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO

PRODUCTION CAPACITY
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Acompanhamos as tendências e exigências do mercado.
Investimos na modernização para oferecer:
 
     Precisão
     Criatividade
     Personalização

We follow trends and market demands.
And we invest in modernization in order to offer:
 
      Precision
      Creativity
      Customization
     

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

TECHNOLOGICAL INOVATION
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Temos capacidade para produzir em grandes 
quantidades:

     Cubos
     Lancis
     Lajeado
     ...

We are able to produce in large quantities:

     Cubes
     Kerbs
     Slabs
     ...

OFERTA EM LARGA ESCALA

SUPPLY IN A LARGE SCALE



A experiência de anos preparou-nos para realizar 
trabalhos com qualidade e perfeição, seja em:

     Obras particulares
     Obras públicas

Years of experience prepared us to perform work with 
quality and perfection, either:

      Private works
      Public works

QUALIDADE E PERFEIÇÃO

QUALITY AND PERFECTION
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Produzimos para as Cidades Inteligentes que 
requalificam as praças para utilização multi-utilitária.

     Requalificação das cidades
     Praças reinventadas para multiusos

We produce for the Smart Cities that requalify the 
squares for multi-utilitarian use.

    Smart Cities Qualification
    Squares with meaningfull functions

REQUALIFICAÇÃO DAS CIDADES

MODERN CITIES QUALIFICATION
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Aqui na Gra2003, poderá fazer todas as peças em granito 
ou mármore, novas ou recuperadas, para a obra inteira.

     Peças modernas
     Peças clássicas e recuperações

Here in Gra2003, you can make all the pieces of granite 
or marble, new or refurbished to the whole work.

      Moderns pieces
      Classic and recovered pieces

TUDO O QUE PRECISA
ONE STOP SHOP

15



www.gra2003.pt
Rua dos Tapados, nº 905
4625-127 Favões, Marco de Canaveses
Portugal

T. +351 255 611 741
F. +351 255 611 743
E. gra2003@gra2003.pt


