WE CREATE
THE SPACE YOU NEED

ADVANCE PLUS
KANCELÁŘE & ADMINISTRATIVA
ŠKOLKY & ŠKOLY
BANKY & SPOŘITELNY
AKCE, VELETRHY & VÝSTAVY

Zajistíme pro vás
komfort a prostor
V případě, že v krátké době potřebujete prostor navíc k uskutečnění svých
plánů a máte zvláštní nároky na bezpečnost, komfort a příjemný pocit
v místnostech, jsme s našimi modulárními stavbami Vaším kompetentním
partnerem: ADVANCE PLUS, nový komfortní nájemní systém společnosti
ALGECO, slučuje moderní vzhled s inovativní technikou.

Pokud jde o design a provedení, udáváme touto
novou řadou i nová měřítka v rámci třídy komfort.
Vedle příjemného pocitu v místnostech nabízíme
rovněž zvýšené bezpečnostní standardy a dbáme
na ekologičnost.
Především požární ochrana je podstatnou součástí
bezpečnosti. U řady ADVANCE PLUS patří ke
standardu pro nosné části budovy požární odolnost
≥ 30 minut a pro stěny a stropy modulů chodeb
a schodišť požární odolnost třídy F30AB.
Systém modulárních staveb je šetrný k životnímu
prostředí a odpovídá modernímu životnímu stylu.
Proto je řada ADVANCE PLUS už ve standardním
provedení vybavena důležitými prvky pro úsporu
vody a energie. Navíc můžete ekologickou hodnotu
Vaší stavby vylepšit produkty z našeho programu

ECO-FUTURE. Rádi Vám ve Vašem konkrétním
případě poradíme.
S řadou ADVANCE PLUS postavíte nájemní
budovu pohodlně a bez stresu. S naším modulárním stavebním systémem realizujeme v nejkratší
době náročná prostorová řešení podle přísných
bezpečnostních a ekologických předpisů a poskytujeme přitom kompletní servis 360°. Pro větší
bezpečnost a komfort!

Přednosti
PRODUKTU
NAŠE NABÍDKA

+ Ekologičnost
+ Energetické: Zářivky kombinované
s fotobuňkami reagujícími na pohyb
v sanitární oblasti
+ Úsporné: sanitární vybavení s umyvadlovými bateriemi na fotobuňku, průtokovými
ohřívači a elektrickými sušáky na ruce
+ Snadné: instalování klimatizačních jednotek
a termostatů díky předem nainstalované
technice

PRO NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

+ Design
+ Exteriér: moderní hladká fasáda s okny
a vnějšími elektrickými žaluziemi
+ Interiér: elegantní bílá, dveře s jasanovým
dekorem a klikami z ušlechtilé oceli, podlaha
v tmavém dřevěném dekoru
+ Inteligentní: systémy mezistěn k čistému
zavedení elektřiny, sítě, telefonu, vody a odpadních vod v obytných a sanitárních modulech
+ Kvalitní: doplňkové vybavení jako hliníkovoskleněné vchodové dvoukřídlé dveře, skleněné
stříšky nad vchod, kuchyňky z ušlechtilé oceli
či ALGECO nábytek k pronájmu z řady premium

PRO PŘÍJEMNÝ POCIT V MÍSTNOSTI

+ Bezpečnost
+ Požární ochrana: požární odolnost všech nosných částí budov ≥ 30 minut, pro stěny a stropy modulů chodeb a schodišť požární odolnost
třídy F30AB

PRO VAŠE BEZPEČÍ
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+ Technika
+ ADVANCE PLUS: Přesvědčivý díky modernímu
technickému vybavení pro rychlou instalaci
klimatizačních jednotek, termostatů a našeho
DATA-NET-SERVISU, speciálního výkonného
zařízení pro síť a telefon

Závazky k životnímu prostředí, zdraví a bezpečnosti
(EHS*) *Environment, Health & Safety
Naše vedoucí postavení na trhu nás zavazuje
k zodpo-vědnosti za bezpečné a zdravé pracovní
prostředí a k šetrnému zacházení s životně důležitými
zdroji. Ekonomická prosperita je v souladu s bezpečnými a ekologickými pracovními postupy ve zdravém
pracovním prostředí.
Tento neustálý proces optimalizace je zajišťován pravidelným hodnocením a aktualizací programů EHS, jako
i osobním nasazením našich zaměstnanců a vedením
společnosti.
Dáváme přednost dlouholetým vybraným obchodním
partnerům, kteří ze své strany zodpovědně usilují
o zachování životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.

Flexibilní modulární stavby na míru.

Náš závazek ke zdraví a bezpečnosti zahrnuje:
• Optimalizaci pracovních postupů a procesů, které
zaručují bezpečné a zdravé pracovní prostředí
• Pravidelná školení našich zaměstnanců
Náš závazek k životnímu prostředí obsahuje:
• Redukci negativních vlivů na životní prostředí a snížení
množství odpadu, respektive jeho odbornou likvidaci
• Používání ekologicky nezávadných prostředků
a materiálů ve výrobě
• Opakované využití a recyklaci zdrojů,
resp. materiálů u produktů a služeb

* Environment, Health & Safety

+ Všestrannost
+ ADVANCE PLUS: Moderní a bezpečné
řešení pro náročné modulární stavby jako
jsou kancelářské a administrativní budovy,
školky a školy, banky a spořitelny, akce,
veletrhy a výstavy
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Technická specifikace
ADVANCE PLUS
Technická data
ROZMĚRY RÁMŮ MODULŮ

TEPELNÁ IZOLACE

6.058 x 2.438 mm, užitná plocha ~ 13 m2 resp.
6.058 x 2.995 mm, užitná plocha ~ 16,4 m216,4 m2

Překročení plnění minimálního tepelného těsnění podle
DIN 4108; dodržení požadavků na minimální tepelné
těsnění podle EnEV* 2009 (*nařízení o úspoře energie)
po dobu nájmu až na 24 měsíců

Vnitřní výška: 2.500 mm Vnější výška: 2.800 mm

Tloušťka izolace (minerální vlna): stěna: 80 mm,
podlaha: 100 mm, střecha: 80 mm

POŽÁRNÍ OCHRANA

V případě, že máte speciální
požadavky na bezpečnost,
pohodlí a příjemný pocit
v místnostech, rádi pro Vás
navrhneme modulární stavby
s ADVANCE PLUS. Vypracujeme
pro Vás kdykoliv individuální
návrh budovy podle Vaší specifikace a projektových potřeb.

Požární odolnost všech nosných částí budov ≥ 30 min.,
pro stěny a stropy modulů chodeb a schodišť požární
odolnost třídy F30AB.

PŮDORYSY

Obytný kontejner AP26
6.058 x 2.438 x 2.800 mm,
Vnitřní výška 2.500 mm
• Užitná plocha: ~ 13 m2
• Elektrické topení
• Spojovatelné
• Flexibilní přizpůsobení prostor v halách
a individuální půdorysy budov

Chodbový kontejner AP-FT25
4.896 x 2.438 x 2.800 mm,
Vnitřní výška 2.500 mm
• Užitná plocha: ~ 11 m2

Chodbový kontejner AP-FT26
6.010 x 2.438 x 2.800 mm,
Vnitřní výška 2.500 mm
• Užitná plocha: ~ 13 m2

Obytný kontejner AP36
6.058 x 2.995 x 2.800 mm,
Vnitřní výška 2.500 mm
• Užitná plocha: ~ 16,4 m2
• Elektrické topení
• Spojovatelné
• Flexibilní přizpůsobení prostor v halách
a individuální půdorysy budov

NAŠE PRODUKTOVÉ
ZÁVAZKY
•

Sanitární kontejner AP-S1
6.058 x 2.995 x 2.800 mm,
Vnitřní výška 2.500 mm
• 4 WC kabinky, 2 pisoáry, 2 umyvadla
s bateriemi na fotobuňku
• Elektrické topení, 2 průtokové ohřívače,
2 elektrické sušáky na ruce
• Podlahová krytina R10
• Až pro 50 osob
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WC kontejner ženy/muži AP-S2
6.058 x 2.995 x 2.800 mm,
Vnitřní výška 2.500 mm
• 2 WC kabinky, 1 pisoár, 2 umyvadla
s bateriemi na fotobuňku
• Minikuchyňka za příplatek možná
• Elektrické topení, 2 průtokové ohřívače,
2 elektrické sušáky na ruce
• Podlahová krytina R10
• Až pro 20 osob

Schodišťový kontejner AP-TT36
6.058 x 2.995 x 2.800 mm,
Vnitřní výška 2.500 mm
• Elektrické topení
• Vnitřní schodiště
• Podestové schody
• Dle volby k dispozici i vnější schody
a otevřené schodišťové věže

•
•

•

Nejvyšší kvalitativní a bezpečnostně
technické normy, např. ohledně požární
ochrany a zvukové izolace
Bez škodlivin
Bezpečné a ekologicky přijatelné
pracovní postupy ve zdravém
pracovním prostředí
Šetrné zacházení s životně
důležitými zdroji

Tyto podklady jsou vytvořeny podle nejlepšího vědomí
a odpovídají aktuálnímu stavu poznatků. Za úplnost
a správnost však ALGECO neručí. Všechny texty jsou
autorsky chráněny a ani úryvky z nich nesmějí být bez
předchozího souhlasu společnosti ALGECO použity.
Tento dokument také nesmí být rozmnožován, šířen,
veřejně citován či elektronicky uložen a rozesílán.

Modulární stavby
a komplexní SERVIS 360

WE CREATE
THE SPACE YOU NEED

Obchodní zastoupení:
ČR Praha • Brno • Ostrava • Spytihněv • Staré Město
SR Trnava • Prešov

Algeco s.r.o.
Olšík 586 • 763 64 Spytihněv
info.cz@as.algeco.com • www.algeco.cz

& cz: +420 733 690 207
& sk: +421 911 705 276

