NÁBYTEK
nábytek
Minikuchyňka

Lednička

varná deska, dřez,
lednice, průtokový ohřívač,

V=120 l
85×60×62 cm

Kancelářský stůl

Stohovatelná židle

120×60×75 cm, 25 mm plastová/dřevěná sedací plocha,
150×80×75 cm, 25 mm
ocelový podstavec

Kancelářská otočná židle
čalouněná, výškově
nastavitelná, 5 kolečková

Čalouněná židle
ocelový podstavec

Skříň na sušení
ventilace

Klimatizace podokenní

Šatní lavice

120/160/200×40 cm

skládací regál

chladící schopnost 2.100 W

4 police
200×100×50 cm

Kovová postel

Rollkontejner

samostatná nebo dvoupatrová
190×90 cm

62×46×60 cm

Kancelářská skříň šatní (kombinovaná)
80×44×180 cm, dvoudveřová

Kancelářská skříň malá

80×44×130 cm, dvoudveřová, dvoupodlažní

Kancelářská skříň velká

80×44×180 cm, dvoudveřová, čtyřpodlažní

Ocelová šatní skříň
dvoudveřová
180×50×50 cm

Věšákový stojan

Uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se výrazně lišit od originálu. To se týká především uvedených rozměrů.

vybavení
VYBAVENÍ
Reklamní bannery

exteriérové a interiérové

Rozvodové
skříně

Schody
verandy
balkóny
schodištní rampy

Přístřešky
střechy,
vchodové schůdky

Prosklené
stěny

Mobilní
oplocení

Instalace
klimatizace

Nábytek

Kancelářské
zástěny

Spotřebiče

Hasící
přístroje

Skříň
na sušení

služby
SLUŽBY
DATA-NET-SERVICE
mobilní WiFi router

Instalace monitorovacích
systémů

Instalace a obsluha
požární signalizace

Dodávka a obsluha
generátorů

Pronájem samostatných
mobilních toalet

Odčerpání odpadů,
dodávky užitkové vody

Příprava základů pro
posazení montovaných
staveb

Příprava pracovního
plánu a projektové
dokumentace stavby

Dočasné skladové prostory,
paletové regály včetně
pronájmu manipulační techniky

Bezpečnostní služby
SECURITY SERVICE
Úklidové služby pro
montované stavby

Zajištění stravování
(CATERING SERVICE)

Úklid pozemku

8 dobrých důvodů,
proč si vybrat
360° koncepci
služeb:
!

Uděláme Vám
prostor,
abyste se Vy
mohli soustředit
na to podstatné.
Naše koncepce služeb “full-service” se Vám představuje:

1 Plánování a zařizování
Poradenské služby, návrh a vypracování projektu včetně
zařizování na úřadech za Vás kdykoliv rád převezme náš
znalecký tým.

2 Propracovaná logistika a decentralizace
Propracovaná logistika je jedním z pilířů úspěchů fy ALGECO. Díky četným výrobním a servisním střediskům je
vybudo-vána síť, takže fa ALGECO má vždy a všude blízko
ke svým zákazníkům. Díky cílenému využívání této sítě
má fa ALGECO vždy určitý časový náskok při dodávkách
a montáži. Tím kouzelným slůvkem je v tomto případě
DECENTRALIZACE – krátké vzdálenosti zrychlují reakci
a jsou rovněž zárukou plynulého odběru v době špičky.

3 Stavební a montážní služby
Základy pod kontejnery, stavební oplocení, přívody
elektric-kého proudu a vody a další infrastrukturní služby
pro zázemí Vašeho staveniště můžete kdykoliv objednat

U nás obdržíte vše z jedné ruky: od poradenských služeb
a plánování přes dodávky a montáže až po realizace
kontejnerových objektů na klíč. Každý dílčí úsek Vašeho
projektu doprovází náš tým znalců s vlastními architekty,
projektanty a stavebními inženýry.
Tak mohou vzniknout – zcela podle Vašich vlastních přání
– flexibilní a individuální prostorová řešení. Rozhodující
předností je například náš Algeco Data-Net-Service, se
kterým můžete být i v objektu stavebnicového typu rychle
a bezstarostně online.
přímo u nás.
Profesionální montáž kontejnerů naším personálem navíc
zaručuje čisté a kvalitní provedení.

4 Vybavení, zařízení, dekorační služby
V závislosti na konkrétním využití Vaší stavby Vám nabízíme optimální vybavení a zařízení kontejnerů.
Naše široká nabídka vybavení obsahuje kromě jednoduchého funkčního mobiliáře pro stavební kanceláře,
společné místnosti a kontejnerové ubytovny na stavbě
také kvalitní zařízení pro moderní kancelářské a správní budovy. Součástí naší nabídky je i vhodné technické
vybavení staveb, jako je například klimatizace, kacelářská
technika, počítače, tiskárny, telefony a faxy.
Zejména tam, kde hrozí delší prostoje, a u budov s vysokým vlivem na okolí nebo vysokou návštěvností se vyplatí
uvažovat o individuálním vnějším designu. Nenákladnou
alternativu ke klasickému omítnutí představují dekorační
služby Algeco. Vaši provizorní stavbu pokryjeme individuálně vytvořenými dekoračními plachtami. To přispěje na
jednu stranu ke zkrášlení zevnějšku budovy, na druhou
stranu se jedná o elegantní řešení, jak stavbu využít
k reklamním účelům. Možnosti jsou rozmanité. Obraťte
se na nás.

5 Síťové a komunikační služby
Náš Data–Net–Service včetně komunikačních služeb
představuje modulární síťová a telekomunikační řešení,

Jedná se zde pouze o jednu součást naší „Algeco 360°
koncepce služeb“. Tato zahrnuje kromě klasického
zázemí na staveništích, jakými jsou přívody elektric-kého proudu a vody, i důležitá technická řešení.
K nim patří zajištění sítě, telekomunikační a bezpečnostní technika nebo komplexní služby ke správě a údržbě
modulárních staveb. Zde nabízíme ostrahu, recepci
a domovnické či úklidové služby.

která byla vyvinuta speciálně pro využití v objektech stavebnicového typu. Poskytuje maximum flexibility, bezpečnosti a výkonnosti.

6 Bezpečnostní služby
K naší obsáhlé bezpečnostní koncepci patří požární
ochrana, technika na hlášení požáru, hasicí přístroje, bezpečnostní osvětlení únikových cest a východů, ostrahová
technika na hlášení vloupání a kontrola přístupu.

7 Provozní služby
Jako doplněk k infrastruktuře stavenišť či budov nabízíme
obsáhlý výběr provozních a údržbových služeb Vašeho
dočasného objektu – ke standardizovaným řešením patří
ostraha a recepce, stěhování, úklid, domovnické a bezpečnostní služby.

8 Servis +
Postrádáte ještě něco? V tom případě nás prosím
kontaktujte. Kdykoliv pro Vás rádi vypracujeme individuální koncepci služeb dle Vaší poptávky nebo konkrétních
potřeb projektu.

