Projekt
Produkt. řada
Rozloha
Doba realizace

5 duvodu
pro školu
od Algeca
Další varianty použití
produktové řady Progress

Soukromá škola
Progress
300m2
4 týdny

1

Můžete si být jisti rychlostí a kvalitou
našeho řešení

2

Praktické a hygienické prostředí,
které splňuje nároky na bezpečnost

3

Vaše škola bude vybudována v souladu
s vašimi potřebami

4

Vysoce funkční prostory, kde se dobře
cítí studenti i pedagogové

5

Dodávka od celosvětového lídra
v oblasti modulárních systémů

NOVÁ PRODUKTOVá rada

PROGRESS

efektivní řešení pro potřeby škol, školek
a dalších vzdělávacích zařízení

Jednou z oblastí, ve kterých se dlouhodobě
uplatňují stavebnicové modulární systémy
jsou předškolní, školská a vzdělávací zařízení.
Algeco dodává ročně na trh stovky stavebnicových modulárních jednotek určených
pro předškolní a školská zařízení, zejména
ve Francii, Belgii, Lucembursku, Nizozemí,
Finsku a ve Velké Británii.
Za nejčastější důvody pro výstavbu školských
zařízení technologií skupiny Algeco je považována finanční úspora v porovnání s klasickou výstavbou, rychlost a flexibilita řešení
(možnost rozšíření a dalších úprav) a komplexnost dodávky.
Novou generaci v efektivních řešeních pro
potřeby škol, školek a dalších vzdělávacích
zařízení přináší výrobková řada PROGRESS.
Moduly řady PROGRESS nabízejí pohodlí
a kvalitu zděných staveb. Umožňují maximálně
variabilní prostorové uspořádání (možnost
dodatečných úprav, doplnění či zmenšení).
Stavbu je možné realizovat téměř kdekoli a je
snadné ji přemístit. Samozřejmostí je soulad
se všemi potřebnými normami, hygienickými
a ergonomickými nároky na školská zařízení.

Projekt
Produkt. řada
Rozloha
Doba realizace

Základní škola
Progress
233m2
5 týdnů

KOMFORT

*	Při skládání tohoto typu modulů se spojují
jejich podlahy, stropy a hrany svislých vzpěr
s garantovanou vůlí 3 mm, čímž se obložení
vnitrních stěn stává neviditelným anebo je
redukováno do své nejjednodušší podoby.
* Moduly jsou plně tepelně izolovány, jsou
nízkoenergetické.
* Stropy jsou vyrobeny z mikroperforované
oceli, jejíž schopnost tlumit zvukové odrazy
výrazně zvyšuje akustický komfort.
* Široká nabídka doplňků ve standardní
nabídce.
* Kvalitní sanitární zařízení.

