
MOBILE BUILDING 
SOLUTIONS



INDUSTRY



Modulová stavba jako kancelářské zázemí, která vyrostla na zelené louce. Budova je klimatizována. Je napojena na zdroj vody z vrtu. Odpady jsou svedeny do podzemních 
jímek. Je napájena elektrickou energií z generátorů. Dodali jsme nábytek včetně kuchyňských spotřebičů.

KANCELÁŘSKÁ BUDOVA A ZÁZEMÍ PRO 
DODAVATELE STAVBY PLYNOVODU 



Zázemí pro stavební firmu s kancelářemi, jednacími místy a sociálním zařízením na Senovážném náměstí. Kanceláře jsou vybaveny kompletní počítačovou sítí a standardním 
kancelářským nábytkem. Kuchyňské zázemí je na míru, včetně elektrospotřebičů. Objekt je chráněn zabezpečovacím systémem.

KANCELÁŘSKÁ BUDOVA A ZÁZEMÍ PRO 
STAVEBNÍ SPOLEČNOST



PÍSKOVNA OTRUBY     
    
 

Speciálně upravený modul ALGECO slouží jako zázemí pro obsluhu provozu pís-
kovny. Podstavec modulu umožňuje dobrý vizuální kontakt s dopravci a snadné 
nastavení průmyslové váhy.



DEK PRAHA 34 modulů s užitnou plochou 450 m2 mají k dispozici stavebníci realizující developerský projekt. Moduly jsou  
přístupné z exteriéru a vedou k nim schody s výkonným LED osvětlením. Místnosti jsme vybavili nábytkem, odpad-
kovými koši a hasícími přístroji.



 TAKENAKA EUROPE Modulární stavba slouží jako zázemí pro jednání se subdodavateli. Zákazník 
požadoval reprezentativní prostory, a proto si vybral nový  produkt ADVANCE 
PLUS. Součástí klimatizované sestavy je i samostatná kuchyň a sanitární  

                  kontejner. 

Nábytek s promítacím plátnem, stožáry na vlajky, podesta před vstu-
pem a stříška, čistící zóna. Součástí dodávky je centrální rozvaděč.

standardní sestava 



BENTELLER Dvoupatrová modulární sestava sloužila v roce 2018 jako zázemí pro výrobce automobilového průmyslu. Moduly byly 
použity jako kanceláře, šatny nebo jídelna. Jako vždy jsme dodávali také kompletní Servis 360° včetně klimatizací pro 
pohodlí uvnitř.



NEGRELLIHO VIADUKT Budova slouží pro administrativní zázemí rekonstrukce Negrelliho 
viaduktu v Praze. Sestava je ze systému vložených chodeb a obsa-
huje sanitární zázemí i kuchyňky. Kanceláře jsou plně klimatizovány. 
Vstup do horních pater je přes schodišťové věže.

HOCHTIEF - 



OLYMPUS PŘEROV  
 
 

       

V době rekonstrukce stávajícího objektu zajistila společnost ALGECO odpovídající ná-
hradu kancelářských prostor. V rámci komplexního servisu připravila klimatizovanou 
patrovou modulární sestavu s položenými koberci a IT rozvodem, včetně fekálního 
tanku a skladového modulu pro rozšíření stavby. 



Společnost investuje do renovace svého výrobního závodu. Specialitou této instalace je, že v areálu není 
dostatek místa pro instalaci kontejnerů a proto je vše doslova napěchované na malých prostorech. MONDI ŠTĚTÍ



VARROC Třípodlažní sestava byla dodána z kompletně repasovaných, obytných modulů. Cílem bylo vytvořit zázemí pro IT divizi, k čemuž posloužil 
náš Servis 360°. Sestava je vybavena vnějšími schodišťovými věžemi, vnitřním rozvodem IT a částečně nábytkem.   



MAIER CZ Modulární stavba objektu ve výrobním závodě Maier v Prostějově. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní objekt se 
spádovanou sekundární střechou a atikou. V objektu jsou umístěny administrativní prostory, kanceláře, zasedací místnost 
nebo sanitární zázemí. 

Prosklená příčka s designem na míru.



DÜRR SYSTEM AG Budova slouží pro administrační účely německé společnosti při výstavbě  
JAGUAR LAND ROVER. Kompletně vybavené stavby jsou k dispozici interním  
i externím zákazníkům. 

Kompletní vybavení nábytkem, multifunkční zařízení, klimatizace, skříně, projektor, meeting room, čisticí zóna.



ESCO CZ Modulární stavby od společnosti ALGECO byly použity jako dočasné zázemí pro zaměstnance velkoobchodu. Stávající prostory  
společnosti se rekonstruovaly, a tak hledal zákazník jiný způsob zařízení kanceláří na určitou dobu. Našel řešení v modulárních  
stavbách ALGECO.

Klimatizace split, vybavení zátěžovými koberci.



JAGUAR LAND ROVER    
   
   

Jedna z našich největších modulárních sestav vyrostla v roce 2016  
v Nitře. Bude sloužit jako zázemí výstavby továrny JAGUAR LAND  
ROVER. Díky flexibilitě modulů a komplexnímu servisu společnosti  
ALGECO bylo možné přizpůsobit celkové rozložení klimatizované  
modulární sestavy přesně podle požadavků klienta.



HOCHTIEF CZ Pro stavbu klimatizovaných kancelářských prostor se sociálním zázemím byly v Praze-Dejvicích využity modu-
ly společnosti ALGECO. Dispozičně je modulární stavba tvořena velkoprostorovou jídelnou typu open space, 
zasedacími místnostmi, kancelářemi a ostatním zázemím. 



ANTOLIN LIBAN Společnost ALGECO nabízí nápaditá řešení i v prostorově omezených podmínkách. Na malé ploše vzniklo 
podle přání zákazníka zázemí pro zaměstnance z modulů se zateplením. V rámci komplexního servisu bylo 
také dodáno více než 100 kusů šatních skříněk, centrální elektrický rozvaděč a další vybavení. 



MND DRILLING A SERVICES A.S. Modulární stavba od spo-
lečnosti ALGECO slouží jako 
zázemí dělníkům pro budo-

vání vrtu pro těžbu zemního plynu. Patrová modulární sestava byla vystavěna na betonových panelech položených dočasně na ornou půdu. Moduly byly v rámci komplex-
ního servisu osazeny nábytkem a společně se stavbou bylo dodáno oplocení celého objektu. 



EVENTS



Modulární stavby ALGECO se staly nejen zázemím pro televizní štáby přenášející dění z Mistrovství světa v ledním hokeji, ale také security zónami. Všichni diváci a návštěvníci 
po celou dobu šampionátu procházeli speciálními moduly, kde byly i rámové detektory.

IIHF ICE HOCKEY WORLD  
CHAMPIONSHIP SLOVAKIA 2019



REDBULL BURGERFEST Obytný kontejner jako zázemí pro prezentaci počítačové hry Red 
Bull Mind Gamers. Pro dvoudenní food kulturní festival na Vý-
stavišti Praha Holešovice jsme použili řadu ALGECO SHOP. Naše 
moduly jsou velmi často využívány jako zázemí na různých even-
tových akcích.



Naše moduly vytvořily dvě pracovní místa s kancelářským vybavením, jako dočasné zázemí autosa-
lonu KIA. Díky proskleným stěnám modulů ALGECO SHOP měli prodejci dostatek světla a především 
přehled nad vystavenými předváděcími vozy.

KIA NÁHRADNÍ  
SHOWROOM



DNY NATO ALGECO se opět po roce stalo partnerem DNY NATO. Naše modulární stavby posloužily jako zázemí této velkolepé 
akce a zároveň jsme mohli vyzkoušet kvalitu našich staveb netradičním způsobem. Na naší modulární stavbě přistával 
vrtulník. 





COLOURS OF OSTRAVA Tentokrát byla z našich modulů vytvořena hlavně sestava organi-
začního štábu, VIP sestava u hlavního pódia, dále zázemí festivalu pro 
hudebníky a pracovníky festivalu. Sanitární moduly jako WC a sprchy 
v zázemí a v oficiálním kempu.



MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL     

Krásu a pohodu Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech si můžete užít i díky společnosti ALGECO, 
která akci poskytuje zázemí v rámci svého komplexního servisu. V areálu festivalu našly uplatnění schodišťové 
věže, ze kterých byla vytvořena vyhlídka. Dále bylo použito přes 30 modulů, které sloužily po celou dobu festi-
valu jako zázemí návštěvníkům a organizátorům.



LETECKÉ DNY SIAF V srpnu 2017 se konal sedmý ročník Mezinárodních leteckých dnů v Sliači. 
Moduly ALGECO byly umístěny pouze ve VIP zóně a sloužily jako zázemí pro návštěv-
níky. Osm modulů bylo rozděleno na čtyři skyboxy. 



MAGIO PLÁŽ ALGECO poskytuje každoročně své služby organizátorům bratislavské letní akce Magio pláž.  Obytné a sanitární 
moduly zajišťují bezproblémový průběh události, která se stala symbolem letní Bratislavy. V rámci komplexního 
servisu poskytuje společnost například také fekální tanky. 





SCHOOL



MŠ BYSTŘICE Naše modulární stavby byly využity jako dočasná školka v Bystřici. Jasný důkaz toho, že naše moduly mohou 
tvořit i kreativní řešení pro potřeby zákazníka. Individuální požadavky investora se nám povedlo splnit a výsled-
kem byla krásná školka pro děti.



Zde byla realizována  dvoupatrová sestava  tvořená obytnými a sanitárními 
moduly. Sestava slouží pro 96 dětí základní školy Velká Chuchle na Praze 5, 
pro které bylo potřeba realizovat dočasné prostory z důvodu rekonstrukce  
původní zděné školy.  

ZŠ VELKÁ CHUCHLE



ŠKOLY – ŠKOLKY         
   

Společnost ALGECO zajišťuje stavbu škol a školek z modulů, které ve městech rychle řeší pro-
blémy s jejich kapacitou. V rámci komplexního servisu jsou modulární stavby vybaveny lavicemi, 
šatnami či toaletami a poskytují dětem veškeré zázemí potřebné pro výuku. 



modulární stavby a komplexní servis



www.algeco.cz




