
flexibilní prostory  
a modulární stavby

KANCELÁŘE, ADMINISTRATIVA A BANKY

STAVEBNÍ KANCELÁŘE A UBYTOVÁNÍ

EVENTY, VELETRHY A VÝSTAVY

šKOLKY A šKOLY

360° SERVICE
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SERVIS 360° PRO VĚTŠÍ 
BEZPEČNOST A KOMFORT
Modulární prostorová řešení odpovídají moderní 

době, protože schopnost reagovat je jeden z rozho-

dujících faktorů úspěchu v globálním hospodářství. 

Modulární stavby pro nejrůznější pracovní odvětví, 

např. pro projektové skupiny, vývojová oddělení 

nebo servisní týmy, vám zajistí schopnost rychle 

reagovat, a tím i dlouhodobý úspěch.

Naše hlavní  činnost se vzdaluje od klasických  

provizorních kontejnerů na staveništích. Vytváříme 

plnohodnotné komfortní budovy se službami all 

inclusive.

V této oblasti máme vedoucí postavení na trhu, 

významně se podílíme na vytváření nových trendů. 

SERVISEM 360° nastavuje ALGECO jako kompletní 

stavební poskytovatel služeb měřítka pro příkladný 

servis z jedné ruky. 

Pro větší bezpečnost a komfort!

NABÍDKA BALÍČKŮ SLUŽEB 
PRO LEPŠÍ SERVIS
 

Kancelářský modul sám o sobě ještě pracoviště 

nedělá. Vedle základního zařízení potřebujete 

především vhodnou technickou infrastrukturu, jako 

jsou sítě a telefon. Ke standardu dnes patří také  

klimatizace. Je samozřejmě na vás, zda elektri-

kářské práce, IT, klimatizaci, bezpečnostní techniku 

či výstavbu interiéru sami zadáte různým speciali-

zovaným firmám. My vás rádi podpoříme vhodnou 

nabídkou balíčků služeb za atraktivní ceny, např.: 

• Kanceláře, administrativa a banky, strana 6–7

• Staveniště, strana 8–9

• Školy, strana 10–11

• Předškolní zařízení, strana 12–13

• Eventy, strana 14–15

Při objednávce stavby na klíč je vaše budova  

po předání ihned provozuschopná! Ušetříte tak 

drahocenný čas, který byste jinak strávili 

zařizováním, a můžete svou činnost v nových 

prostorách okamžitě rozjet.

EVENTY, VELETRHY A VÝSTAVYMATEŘSKÉ šKOLKY A šKOLYSTAVEBNÍ KANCELÁŘE A UBYTOVÁNÍKANCELÁŘE, ADMINISTRATIVA A BANKY

VYTVÁŘÍME PROSTORY, ABYSTE SE 
MOHLI SOUSTŘEDIT NA TO PODSTATNÉ
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PRO VAšI  
FLEXIBILITU

Modulární stavební systémy jsou tak mnoho- 
stranné jako Vaše nároky na prostor:  
od jednoduchého modulu určeného ke krátké- 
mu pronájmu až po plně zařízené komplexní  
stavby k dlouhodobému užívání – vždy  
nabízíme vhodné řešení pro Váš stavební 
projekt. Ať už půjde o samostatné kanceláře, 
pracovny s větším obsazením nebo o velko- 
prostorové kanceláře – s našimi flexibilními 
systémovými stavebnicovými řadami 
přizpůsobíme velikost místností Vašim 
požadavkům.

BEZPEČNOSTTECHNIKA

na základě trendu většího komfortu a služeb all inclusive  
nabízíme NYNÍ také plně vybavené prostory pro práci, učení,  
výstavy, konference a eventy.

VY URČUJETE STUPEŇ VÝSTAVBY

DESIGN, KOMFORT 
A EKOLOGIE ZÁKAZNICKÝ  

SERVIS

BLÍZKOST  
K ZÁKAZNÍKOVI / 
SÍŤ KONTAKTŮ

PROJEKTOVÁNÍ  
A REALIZACE
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• Speciální podlahové  
krytiny, jako celo- 
podlahové koberce  
a linoleum

• Eko prvky pro úsporu 
vody a energie

• Alternativní topná  
technika

• Kuchyňské linky  
se spotřebiči

• Kabelové rozvody 
počítačové sítě  
a telefonů

• Bezdrátové pokrytí 
internetem

• Vybavení konferenčních 
místností projektorem

• Vysokokapacitní tisková 
zařízení včetně plného 
servisu 

• Výpočetní technika

• Kamerové systémy

KONFIGURACE PRO PRACOVIŠTĚ

Ergonomický nábytek 

DATA-NET-SERVICE:  Zajištění infra-
struktury pro připojení výpočetní techniky  
ať už s variantou kabelového připojení  
nebo speciální bezdrátové technologie

Včetně klimatizace s výkonným splitovým 
zařízením

K základnímu vybavení patří také:
Hasicí přístroje podle rozlohy budovy

základní balíček 
rozšířená nabídka

K základnímu vybavení pracoviště vám  
na přání dodáme i dekorační prvky, spe-
ciální zařízení či vhodné technické vyba-
vení. 

Vedle naší standardní řady vybavení nabízíme 
i kolekci nábytku premium pro náročné.

U kanceláří a administrativních prostor  
se často vyskytují zvýšené požadavky  
na bezpečnost kvůli veřejnosti  
a návštěvníkům.

Proto mohou být relevantní například  
následující bezpečnostní prvky:

• Kontrola přístupu

• Hlásič požáru s včasnou detekcí požáru

• Systém pro rychlou a bezpečnou evakuaci

• Bezpečnostní a únikové osvětlení v případě 
poplachu

Z pojistných důvodů doporučujeme:

• Signalizační techniku dle ČS norem  
(případně s připojením na stávající systém)

• Bezpečnostní kamery kombinované  
s bankovními záznamníky

1 5

6

7

2

3

4

Rozšířená nabídka:Základní balíček:Balíček služeb  
pro kanceláře,  
administrativu  
a banky

Objednejte si svou kancelář na klíč a my 
Vám dodáme hotové pracoviště s vybavením 
podle vašich představ a technickou  
infrastrukturou.
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Solidní nábytek

DATA-NET-SERVICE:  Zajištění infra-
struktury pro připojení výpočetní techniky  
ať už variantou kabelového připojení 
nebo speciální bezdrátové technologie 

Klimatizace - podle možností  
a rozpočtu s praktickým nepřenosným 
zařízením nebo s výkonnou splitovou 
technikou

K základnímu vybavení patří také: 
Hasicí přístroje podle rozlohy budovy

CEE zástrčka a propojovací kanál

Vhodné zařízení pro jednací místnosti  
a šatny

K základnímu vybavení pracoviště vám  
na přání dodáme i dekorační prvky, spe-
ciální zařízení či vhodné technické vyba-
vení. 
V oblasti stavebnictví počítáme se 
zvýšenými požadavky na bezpečnost 
provozu a ochranu dat, zvláště v odlehlých 
lokalitách nebo také z pojistných důvodů.

V těchto případech mohou být relevantní 
například následující bezpečnostní prvky:

• Hlídací poplašné zařízení

• Kontrola přístupu

• Hlásič požáru jako domovní poplach, 
případně s napojením na hasičský sbor

• Systém bezpečnostních kamer

1

5
6

7

8

2

3

4

Rozšířená nabídka:

Základní Balíček:

Balíček služeb pro 
staveniště

Objednejte si svou stavební kancelář 
na klíč a my Vám dodáme hotové 
pracoviště s vybavením podle vašich 
představ a technickou infrastruktu-
rou. 

62

853 7

4

základní balíček 
rozšířená nabídka

KONFIGURACE PRO PRACOVIŠTĚ

1

• Speciální podlahové  
krytiny, jako celo- 
podlahové koberce  
a linoleum

• Eko prvky pro úsporu 
vody a energie

• Alternativní topná  
technika

• Kuchyňské linky  
se spotřebiči

• Kabelové rozvody 
počítačové sítě  
a telefonů

• Bezdrátové pokrytí 
internetem

• Vybavení konferenčních 
místností projektorem

• Vysokokapacitní tisková 
zařízení včetně plného 
servisu 

• Výpočetní technika

• Kamerové systémy
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Solidní nábytek

Technika DATA-NET-SERVICE: V každé 
učebně vybavení dvou PC míst vždy 
dvěma síťovými připojeními, telefonní 
přípojkou a dvojitou zásuvkou 

Klimatizace s výkonným splitovým 
zařízením 

K základnímu vybavení patří také:
Hasicí přístroje podle rozlohy budovy

K základnímu vybavení pracoviště vám  
na přání dodáme i další techniku, dekorační  
prvky či speciální zařízení.   

Školy jsou citlivou oblastí s velkou  
frekvencí veřejnosti. Z toho automaticky 
vyplývají zvýšené požadavky  
na bezpečnost.

Proto mohou být relevantní například  
následující bezpečnostní prvky:

• Hlásič požáru, případně s napojením  
na hasičský sbor a se zvukovým  
poplašným zařízením

• Bezpečnostní kamery ke sledování okolí  
a identifikaci osob

• Zvuková aparatura včetně zvonění 
(případně s napojením na stávající systém)

• Poplach v případě ohrožení s instruktáží  
a nouzovým plánem

Rozšířená nabídka:Základní balíček:

Základní balíček
Rozšířená nabídka

1
2

3

4

5

6

KONFIGURACE PRO UČEBNY
• Rozhlasové zařízení

• Systém školního  
nouzového signálu /
hlášení poplachu

• Telefony a telefonní 
aparatury

• Faxové přístroje

• PC a jack PC

• Monitory

• Tiskárny

• Multifunkční zařízení

• Tabule

• Speciální podlahové  
krytiny, jako celopodla-
hové koberce a linoleum

• Eko prvky pro úsporu 
vody a energie

• Alternativní topná  
technika

• Zvukotěsné stropy

Balíček služeb pro školy

Objednejte si svou školu na klíč  
a my Vám dodáme hotové učebny  
s vybavením podle vašich představ  
a technickou infrastrukturou.

2

4

6

5

3

1
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Konfigurace uzpůsobená pro pohodlí dětí, 
především v oblasti sanitárního zařízení

Technika DATA-NET-SERVICE:  
V každé herně vybavení dvou PC míst 
vždy dvěma síťovými připojeními, tele-
fonní přípojkou a dvojitou zásuvkou

Klimatizace s výkonným splitovým 
zařízením

K základnímu vybavení patří také:
Hasicí přístroje podle rozlohy budovy

K základnímu vybavení pracoviště vám 
na přání dodáme i dekorační prvky, 
speciální zařízení či vhodné technické 
vybavení. 

Předškolní zařízení mají svůj individuální 
charakter a podle našich zkušeností nedo-
volují žádné kompromisy. Doporučujeme 
proto individuální konzultaci vybavení 
spolu s naším týmem specialistů.

Předškolní zařízení jsou citlivou oblastí  
s velkou frekvencí veřejnosti. Z toho  
automaticky vyplývají zvýšené požadavky  
na bezpečnost.

Proto mohou být být relevantní například 
následující bezpečnostní prvky:

• Hlásič požáru, případně s napojením  
na hasičský sbor

• Bezpečnostní kamery ke sledování okolí 
a identifikaci osob

• Elektrické systémy pojistek na dveřích 
(zajištění dveří proti utíkání dětí)

Rozšířená nabídka:

Základní balíček:

Základní balíček
Rozšířená nabídka

1

5

6

7

2

3

4

Balíček služeb pro 
předškolní zařízení

Objednejte si své předškolní zařízení  
na klíč a my Vám je dodáme s vybavením 
podle vašeho přání a technickou  
infrastrukturou.

PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ

3

41

2 57

• Speciální podlahové  
krytiny, jako celopodlaho-
vé koberce a linoleum

• Eko prvky pro úsporu 
vody a energie

• Alternativní topná technika

• Kuchyňské linky  
se spotřebiči

• Telefony a telefonní  
aparatury

• Faxové přístroje

• PC a jack PC

• Monitory

• Tiskárny

• Multifunkční zařízení
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• Speciální podlahové kry-
tiny, jako celopodlahové 
koberce a linoleum

• Eko prvky pro úsporu vody 
a energie

• Alternativní topná technika

• Kuchyňské linky  
se spotřebiči

• Telefony a telefonní  
aparatury

• Faxové přístroje

• PC a jack PC

• Monitory

• Tiskárny

• Multifunkční zařízení

Technika DATA-NET-SERVICE: 
V každé místnosti vybavení dvou 
PC pracovišť vždy dvěma síťovými 
připojeními, telefonní přípojkou a dvojitou 
zásuvkou 

Klimatizace s výkonným  
splitovým zařízením 

K základnímu vybavení patří také: 
Hasicí přístroje podle rozlohy budovy

K základnímu vybavení pracoviště vám 
na přání dodáme i dekorační prvky, 
speciální zařízení či vhodné technické 
vybavení.

Pro zařízené výstavní prostory vám rádi 
nabídneme naši moderní kolekci  
nábytku premium. Konfiguraci sestavíme 
společně s vámi podle vašich požadavků.

U eventů se často vyskytují zvýšené 
požadavky na bezpečnost kvůli veřejnosti 
a návštěvníkům.

Proto mohou být relevantní například 
následující bezpečnostní prvky:

• Kontrola přístupu

• Hlásič požáru s včasnou detekcí požáru

• Systém pro rychlou a bezpečnou  
evakuaci

• Bezpečnostní a únikové osvětlení  
v případě poplachu

Rozšířená nabídka:

Základní balíček:

Balíček služeb pro eventy

Objednejte si své prostory pro  
nejrůznější akce a výstavy na klíč  
a my Vám je dodáme s vybavením  
podle vašich představ a technickou 
infrastrukturou.

 

Základní balíček 
Rozšířená nabídka

1

5

6

2

3

4

KONFIGURACE PRO EVENTY

6

3 42

1

5

4
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BEZSTAROSTNÉ A POHODLNÉ PLÁNOVÁNÍ 
I ZAŘÍZENÍ PROJEKTU, POSTAVENO  
V MINIMÁLNÍM ČASE A PŘI PLNÉ  
KONTROLE NÁKLADŮ

Na začátku je kvalitní 
projekt
Úspěch projektu stojí a padá s profesionálním 
plánováním.

Ve fázi projektování vás podpoříme klasickými 
službami architektů a inženýrů, k čemuž  
mimo jiné patří:

• Koncept, projekt a plánování

• Kalkulace nákladů

• Nákresy a stavební návrh

Nenamáhejte se a nechte na nás vyhotovení 
potřebných znaleckých posudků a dokladů  
pro jednání s úřady!

Rádi stavíme budovy na klíč včetně:

• Podzemních, modulárních  
a elektrikářských prací

• Instalace studené a teplé vody

• Bezpečnostních instalací

Profesionální provedení zaručujeme 
převzetím výkonů garanta stavby, jako jsou:

• Odpovědnost za vedení stavby

• Koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci

PROJEKTOVÁNÍ  
A REALIZACE

Příprava staveniště A montáž
K našemu bezstarostnému balíčku patří na přání 
také příprava staveniště:

S našimi servisními partnery pro vás rádi 
zařídíme:

• Oplocení staveniště

• Elektrický proud a přívod vody na stavbě

• Chemické toalety

• Základy pod kontejnery

• Kontrolu a převzetí elektrických zařízení  
na staveništi

• a mnoho dalšího

Díky vlastním specialistům ručíme za odbornou 
montáž. Náš systém řízení bezpečnosti a ochrany 

BEZSTAROSTNÉ A POHODLNÉ  
PLÁNOVÁNÍ A ZAŘÍZENÍ PROJEKTU.

zdraví při práci splňuje 
požadavky na systematickou 
a účinnou bezpečnost  
práce podle nároků  
OHSAS 18001-2007. 

Pro práce podle zvláštních bezpečnostních norem 
kromě toho nabízíme:

 • Montáže podle certifikačního systému SCC

 • Prověřené spolehlivé zaměstnance pro nasazení  
v bezpečnostních oblastech (např. atomové  
elektrárny)

•	 Statické	výpočty

•	 Výpočty	pro	úsporu	energie

•	 Průkazy	požární	a	zvukové	
ochrany

•	 Expertiza	půdního	podloží

•	 Vyřizování	povolení

VYŘIZOVÁNÍ A JEDNÁNÍ S ÚŘADY...
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PRO VAŠI JISTOTU PLÁNOVÁNÍ.

Díky našemu vedoucímu postavení na světovém 
trhu jsme vaším ideálním partnerem  
i při obchodování v zahraničí.

Převezmeme za vás vyřizování projektu v češtině 
či slovenštině a zkoordinujeme pro vás služby 
společnosti ALGECO přímo v požadované zemi.

Nabízíme vám:

• Mezinárodní síť kontaktů  
ve více než 25 zemích

• Specializované oddělení pro mezinárodní  
projektový management

Jako nadnárodní poskytovatel služeb ručí ALGECO  
v zahraničí za soulad s příslušným zemským sta-
vebním právem, i za zohlednění místních předpisů.

Síť našich kontaktů
Díky decentralizované struktuře jsme na území 
České republiky a Slovenska vaším silným part-
nerem přímo ve ve vašem regionu i blízko něj. 
Nízká vzdálenost od vašeho stavebního záměru, 
blízkost větších měst a znalost místních staveb-
ních předpisů se rozhodujícím způsobem podílejí 
na našich poradenských kvalitách a optimální 
péči o zákazníka.

Mezi příčiny úspěchu ALGECO v dodávkách  
flexibilních, krátkodobých a přesných staveb  
v dohodnutém termínu patří:

• Velikost vlastního vozového parku

• Sedm zastoupení na území České republiky  
a Slovenska

• Profesionální distribuce

BLÍZKOST  
K ZÁKAZNÍKOVI / 
SÍŤ KONTAKTŮ

VÍCE NEŽ  
25 ZEMÍ

BLÍZKOST K ZÁKAZNÍKOVI JE NAŠÍ PřEdNOSTÍ!
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MODERNÍ 
VZHLED

DESIGN, KOMFORT  
A ekologie
Máte mimořádné nároky na design, pohodlí  
a ekologičnost stavby? Vašim požadavkům  
se meze nekladou. Na přání zajistíme vynikající 
klima v místnosti:

• Speciální podlahové krytiny, jako  
celopodlahové koberce nebo linoleum

• Eko prvky pro úsporu vody a energie

• Tepelnou techniku pro příjemný pocit

• Zvukotěsné stropy

Také v otázkách designu jsme úspěšní.
Následující architektonické prvky hravě 
promění modulární konfigurace v budovy  
s charakterem klasické stavby:

• Atiky

• Nadstavby na fasádách a střechách 

Mnohé z těchto složek vybavení a dekorace 
se ekonomicky vyplatí samozřejmě jen při 
dlouhodobějším užívání. 

Pro optické vylepšení vaší provizorní stavby 
doporučujeme ALGECO DECO. Udělejte ze své 
fasády vývěsní štít! Přetvořte jednu nebo více  
zdí pomocí dekoračních plachet. Vaše barvy  
či vaše logo udělají z plachet dokonalou reklamu. 
Společně s vámi uskutečníme vaše designérské 
nápady.

PRO NAšE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,  
KOMFORT A DESIGN

DESIGN, 
KOMFORT 
A EKOLOGIE

PRO NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 
KOMFORT A DESIGN
• Dveřní zavírače

• Mřížková svítidla

• Hlásiče pohybu

• Prostorové termostaty

• Průtokové ohřívače

• Obnovitelná topná technika, jako peletky  
nebo tepelné čerpadlo

• Plynové a teplovodní topení

• Bezdotykové umyvadlové baterie

• Samouzavírací baterie

• Bezvodé pisoáry

• Elektrické vysoušeče rukou

• a mnoho dalšího

EKOLOGICKY A KREATIVNĚ!
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DEKORAČNÍ PLACHTY NA FASÁDU BUDOV

Díky ALGECO DEKO se stane fasáda budovy vaším vývěsním štítem. Přetvořte jednu nebo více zdí individuálně 
pomocí dekoračních plachet. Vaše barvy či vaše logo udělají z plachet dokonalou reklamu.

PODOBA OKEN A FASÁD

VLASTNOSTI PRODUKTU

• Dekorační plachty na postranních zdech nebo  
v průčelí s upevněním na suchý zip

• Individuální podoba podle přání zákazníka a tiskové 
předlohy

• Pro vnější použití, dlouhodobě UV stabilní

NÁš SERVIS PRO VÁS

• Na přání: vytvoření předlohy pro tisk podle vašeho 
zadání (motiv, design)

• Výroba plachet

• Montáž na místě

PLUSOVÉ BODY

• Vzhledově vylepšená fasáda budovy podtrhne  
vaši prezentaci

• Atraktivní a cenově výhodná reklamní plocha 
zaručeně upoutá pozornost

TIP:

Srovnejte výdaje za řešení ALGECO DECO  
s náklady za velkoplošnou reklamu a posuďte  
sami hodnotu reklamy pomocí plachtové instalace!

FÓLIE NA ZASTÍNĚNÍ A OCHRANU PROTI HORKU

Ať už to bude ochrana proti slunci nebo vedru v kancelářích či ochrana proti vloupání u okenních prostor, díky fóliím 
jsme vám schopni nabídnout řešení na míru pro vaši potřebu ochrany a zabezpečení.

PODOBA FASÁDY

U veřejných budov se pro vzhled fasády vyplatí zvolit individuální designový koncept. Rádi s vámi probereme 
rozmanité možnosti. Na ukázku tři příklady projektů:

HLAVNÍ DESIGNOVÉ PRVKY:

• Fasáda z modřínového dřeva, 
světlé prostory díky velko-
rysým okenním průčelím.

PROJEKT: 
MATEřSKÁ ŠKOLA

HLAVNÍ DESIGNOVÉ PRVKY:

• Zavěšená dvoubarevná fasáda 
se studenou střechou, hliníko-
vé vchodové dveře  
a celoskleněné vnitřní dveře.

PROJEKT:
KANCELÁřSKÁ BUdOVA

HLAVNÍ DESIGNOVÉ PRVKY:

• Zastřešený prostor nad vcho- 
dem, zavěšená fasáda, pro-
sklené dvoukřídlé vchodové 
dveře, prosvětlené místnosti 
díky velkorysým okenním 
plochám.

PROJEKT:  
KANCELÁřSKÉ A PROdEJNÍ 
PROSTORY
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PODLAHOVÉ KRYTINY
Kromě vzhledu, který je důležitý pro příjemný pocit z místnosti, hrají u podlahových krytin roli i konkrétní 
požadavky na objemnost, protiskluznost či materiál. Standardní homogenní podlahová krytina IN vyniká 
mimořádnou objemností. Podlahy v naší řádově vyšší produktové linii ADVANCE PLUS s elegantním 
dřevěným dekorem udávají po stránce designu již zcela jiná měřítka. 

A nakonec si v produktové řadě PROGRESS můžete sami zvolit podobu nejkvalitnějších podlahových  
krytin, a to především podobu materiálu a dekoru. 

POdLAHOVÁ KRYTINA IN

SPECIÁLNÍ POdLAHOVÉ KRYTINY

Kromě standardu vybavíme Vaši budovu samozřejmě i speciálními krytinami, o které si řeknete.

K tomu několik příkladů:

POdLAHOVÁ KRYTINA AdVANCE PLUS

Standardní krytina
Umělá hmota

Safestep-R11 
82732 (šedá)

Vzorník barev 

Speciální řešení 
Textilní podlahová krytina Fulda Fit,
61 šedá

57 oceánová

51 modrá 16 korálová 90 granitová šeď

52 azurová 85 mátová zeleň 91 čedičová

61 šedá  

 

 

 69 černá 11 jahodová červeň

63 antracitová 87 rákosová zeleň

61 šedá 29 tmavě béžová

58 modrošedá 37 béžová63 antracitová 66 grafitová

Standardní krytina
Umělá hmota s imitací dřeva

protiskluzná podlahová krytina 
82892 (zelená)

Vzorník barev

Speciální řešení 
Textilní podlahová krytina, 
61 šedá

Všechna vyobrazení slouží pouze jako ukázka a mohou se od originálu lehce odlišovat, stejně tak uvedené rozměry. Všechna vyobrazení slouží pouze jako ukázka a mohou se od originálu lehce odlišovat, stejně tak uvedené rozměry.

NA dOJEM Z PROSTORU MAJÍ POdLAHOVÉ KRYTINY       
            ROZHOdUJÍCÍ VLIV.
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Podle oblasti použití sestavíme pro vaši modulární stavbu optimální nabídku zařízení a vybavení:  
paleta naší nabídky obsahuje vedle jednoduchého, funkčního nábytku pro stavební kanceláře, pobytové  
či ubytovací kontejnery také kvalitní zařízení pro moderní kancelářské a administrativní budovy.

STANdARdNÍ NÁBYTEK

Kancelářská otočná židle
Č. produktu 42
Čalouněná, výškově nastavitelná,
5 koleček

Ocelová skříň na spisy  
a oblečení   Č. produktu 23
Š 80 x H 38 x V 178 cm, dvoudveřová,
1 odkládací plocha, 1 šatní tyč,
3 police

Kombinace psacího stolu
Skládá se z kancelářského stolu  
a rollkontejneru

Ocelová šatní skříň
Č. produktu 11
Š 50 x H 50 x V 180 cm
Dvoudveřová, šatní tyč a háček

Rollkontejner s centrálním 
zámkem 
Č. produktu 16
Š 46 x H 60 x V 62 cm
3 zásuvky

Čalouněná židle
Č. produktu 43
Ocelová konstrukce, čalouněné 
sedadlo a opěradlo

Ocelová skříňka na spisy
Č. produktu 24
Š 80 x H 38 x V 120 cm
dvoudveřová, 2 police

Kancelářský stůl
Č. produktu 31 nebo č. 32
Š 60 x D 120 x V 75 cm nebo D 160
25 mm potažená pracovní deska

Skořepinová židle 
stohovatelná
Č. produktu 46
Skořepina z nerozbitné umělé hmoty

Ocelová skříň na spisy
Č. produktu 25
Š 80 x H 38 x V 178 cm
dvoudveřová, 4 police

Pěnová matrace
Č. produktu 31
Š 90 x D 190 x V 8 cm 
matrace jsou z hygienických 
důvodů pouze na prodej

Kombinovaná kuchyňka
Č. produktu 73
Skládá se z varné desky, dřezu, 
ledničky a bojleru

Kovová postel
Č. produktu 61d
Š 90 x D 190 cm, možno rozložit 
i na dvě samostatná lůžka, rám 
potažen síťovinou

Lednička
Č. produktu 71
Objem 92 l

Vysokozátěžový skladový 
regál
Č. produktu 40
Š 440 x H 60 x V 200 cm,
se čtyřmi policemi,
Nosnost police: 1.040 kg

NÁBYTEK

Všechna vyobrazení slouží pouze jako ukázka a mohou se od originálu lehce odlišovat, stejně tak uvedené rozměry.

* Kompletní katalog produktů na www.algeco.cz

NÁBYTEK PREMIUM*

Kancelářské otočné křeslo
Č. produktu P42
Vysoké nastavitelné opěradlo, 
výškově nastavitelné opěrky rukou 
& synchronní mechanika

Kancelářský kontejner na 
kolečkách
Č. produktu P16
1 zásuvka na složky A4, 1 normální 
zásuvka & 1 zásuvka na závěsné 
desky se spisy, svrchní deska 
imitace javoru

Věšák 
Č. produktu P907
8 háčků a stojany na deštníky, 
černý

Konferenční židle
Č. produktu P43
Pochromované pružné 
podnoží, látkové čalounění 
a umělohmotné děrované 
opěradlo, stohovatelná

Skříňka se shrnovacími 
dvířky
Č. produktu P116
Š 45 x D 120 x V 105 cm,
2 odkládací plochy, 
umělohmotné zatahovací dveře

Kombinovaná kuchyňka AP z ušlechtilé 
oceli se sklokeramickou deskou
Č. produktu AP kombinovaná kuchyňka
Skládá se ze sklokeramické desky, dřezu, ledničky  
a bojleru

Stůl
Č. produktu P31 nebo P32
Š 80 x D 160 cm nebo D 180 cm,
Podnoží v hliníkové barvě, výškově 
nastavitelný s vestavěným kanálem  
na kabely, melaminová deska  
s imitací javoru

Všechna vyobrazení slouží pouze jako ukázka a mohou se od originálu lehce odlišovat, stejně tak uvedené rozměry.
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SANITÁRNÍ STARTOVACÍ BALÍČKY

Pro hladký začátek v nové budově nesmí v sanitární oblasti chybět základní vybavení, jako předměty denní potřeby  
a spotřební materiál. Zde nabízí ALGECO speciální servis: na přání vám dodáme pro každý typ sanitárního kontejneru 
vhodný startovací balíček.

Sanitární startovací balíček BASIC
– Mýdlo „ECO“ 300 ml, včetně připevnění*
– Toaletní papír, bělený, 3vrstvý
– WC štětka na postavení, bílá
– Dávkovač skládaných papírových ručníků, bílý
– Odpadkový koš, kulatý, 18 l, černý

Sanitární startovací balíček PLUS
– Mýdlo „ECO“ 300 ml, včetně připevnění*
– Toaletní papír, bělený, 3 vrstvý
– WC štětka na postavení
– Odpadkový pedálový koš nerez, 4 l

Nástěnné a spodní skříňky,
vestavná lednice a dřez 

4 nástěnné a spodní skříňky,  
1 vysoká skříň, nerezový dřez  
a myčka, vestavný sporák  
s varnou deskou a troubou, 
digestoř, vestavná chladnička  
s mrazící přihrádkou

6 nástěnných a spodních skříněk, 1 vysoká 
skříň, nerezový dřez a myčka, vestavný 
sporák s varnou deskou a troubou, digestoř, 
vestavná lednice, mraznička

KUCHYŇSKÉ LINKY

Požadované kuchyňské prvky lze podle potřeby různě kombinovat. Díky tomu můžete kuchyňskou linku libovolně 
prodloužit nebo naopak zkrátit. Následující ukázky znázorňují rozmanité možnosti (příklady vybavení z produktové 
řady firmy PINO):

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ PRO ŠKOLY

Samozřejmě i školy mají své speciální požadavky. Zde na ukázku výběr zajímavých prvků vybavení

Křídlová zvedací tabule
s odkládací plochou a držákem 
na houbu

Whiteboard tabule
magnetická, popisovací, na suché mazání,  
s posunovací odkládací nádobou

VYBAVENÍ INTERIÉRŮ PřEdŠKOLNÍCH ZAřÍZENÍ

Předškolní zařízení mají díky vybavení uzpůsobenému pro děti svůj osobitý charakter a nesnesou podle našich 
zkušeností žádné kompromisy. Doporučujeme proto při zařizování individuální konzultaci spolu s týmem našich 
specialistů. Na následujících příkladech si můžete udělat představu o rozmanitých možnostech (ukázky zařízení  
z nabídky produktů firmy Wehrfritz):

Přebalovací komoda
Komoda se zásuvkami 
a přebalovacím pultem, 
bezpečnostními schůdky, prostorem 
na odkládání, závěsnými policemi

Lavička s policí na boty

Dětský koutek
Lakované stavební dílce ze dřeva, 
dětská kuchyňka, mini-gauč 

Šatna s lavičkou
a věšáky

Regálový systém
Boční díly, zásuvky, skříňové dveře, 
police, součástky na připevnění

Dvojitá šatna s lavičkou
Věšáky a police na boty

Šatna s lavičkou
Polička na boty, sedací a odkládací 
plocha, závěsné skříňky, poličky, 
židličky na kolečkách

Všechna vyobrazení slouží pouze jako ukázka a mohou se od originálu lehce odlišovat, stejně tak uvedené rozměry. 
Dekorace není součástí nabídky.

Všechna vyobrazení slouží pouze jako ukázka a mohou se od originálu lehce odlišovat, stejně tak uvedené rozměry. 
Dekorace není součástí nabídky.

* Na přání je možno u společnosti ALGECO mýdlo průběžně doobjednávat (jednotka balení 30 kusů / krabice).

PROJEKTOVÉ A SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ
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Pohodlí díky technice
Se vzrůstající oblibou modulárních staveb  
v nejrůznějších odvětvích jsou i technické 
nároky na ně stále složitější.

V kancelářích, školách či předškolních zařízení 
patří zapojení informační techniky dnes už ke 
standardu. 

Díky našemu servisu DATA-NET-SERVICE 
nabízíme perfektní řešení, abyste i v kontej-
nerových stavbách byli rychle a bez problémů 
on-line a zároveň zůstali flexibilní! Pokud si 
přejete komfortní bezdrátové pokrytí interne-
tem, můžeme vám nabídnout odzkoušený  
a stabilní systém inteligentního Wi-Fi řešení.  
Na přání zajistíme i nejmodernější  
techniku optických vláken pro široké pokrytí  
a co nejvyšší zabezpečení proti poruchám  
a výpadkům.

PRO VAšI FLEXIBILITU.

TECHNIKA

PRO VĚTšÍ POHODLÍ

Dobře promyšlené 
příjemné klima
Také klimatizace patří čím dál častěji  
ke standardnímu vybavení budov. Podle 
potřeb a finančních možností pro vás zajistíme 
přenosná klimatizační zařízení nebo klimatizaci 
s výkonnou splitovou technikou.

Příjemnou pracovní atmosféru v místnos-
ti kromě klimatu ovlivňuje do značné míry 
i správné osvětlení. Zajistíme vám kvalitní 

osvětlení dle vašeho přání - osvětlení na míru.

Obraťte se na nás také v případě, že postrádá-
te nějaké technické vybavení. Rádi vám dodá-
me požadovanou komunikační a kancelářskou 
techniku včetně telefonů, počítačů a tiskáren!

HRAVĚ  VÍCE POHOdLÍ.
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MOdULÁRNÍ KOMUNIKAČNÍ A IT řEŠENÍ

Díky technice DATA-NET-SERVICE nabízíme modulární energetické a komunikační napájení pro efektivní 
řešení pracoviště – vyvinuto speciálně pro využití v modulárních stavbách. Modulární konstrukce zaručují 
použitelnost systému i při výměně nebo připojení dalších modulů.

Pokud upřednostňujete běžné kabelové zapojení, vyřešíme je za vás profesionálním řešením s vysokou 
životností a přenosovou rychlostí.

SERVIS DATA-NET-SERVICE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

VLASTNOSTI PROdUKTU

• Strukturovaná kabeláž nejvyšší kvality

• Profesionální kabeláž kategorie CAT 6 určené pro 
rozvody počítačových telekomunikačních sítí  
s maximální přenosovou rychlostí 10 Gb/s.

• Strukturovaná kabeláž tvoří základní prvek 
infrastruktury počítačových sítí, který je nezbytný 
pro všechny moderní průmyslové stavby, obchodní 
a kongresová centra, správní budovy, bankovní 
domy, školy apod.

• Kabelážní systém vytvořený v souladu s evropským 
standardem EN 50173, resp. mezinárodní normou  
ISO/IEC 11801 umožňuje přenos digitálního či 
analogového signálu a to nejčastěji pro připojení 
počítačů k síti LAN, telefonů a přenosu signálů 
protokolu IP pro řadu dalších technologií, jako 
např. bezdrátové přístupové body (Wi-Fi), IP 
kamery systému CCTV, různé zabezpečovací 
systémy apod. 

• Součástí každé dodávky strukturované kabeláže  
je také předání měřících protokolů. 

• V našich dodávkách garantujeme kvalitu přenosu,  
vysokou přenosovou rychlost (až 10 Gb/s) a také  
vysokou fyzickou životnost. 

VLASTNOSTI PROdUKTU

• Kabelový kanál se zásuvkami

• Připraven pro eventuální síťové a telefonní přípojky

INTELIGENTNÍ BEZdRÁTOVÉ řEŠENÍ

• Nabízíme pokrytí vaší sestavy inteligentně řízeným 
Wi-Fi signálem pro souběžnou práci více uživatelů  
a různých zařízení. 

• Řešení umožňuje automatické přebírání pokrytí 
v rámci instalovaných zařízení tak, aby se vždy 
poskytoval signál z aktuálně nejsilnějšího zdroje. 

• jednotlivá přípojná místa Wi-Fi sítě jsou propojena 
prostřednictvím kabeláže kategorie Cat 6A.

• Vhodné umístění jednotlivých zařízení a volba typu 
antén je řešena při montáži v místě na základě 
aktuálních měření, aby bylo eliminováno rušení 
způsobené železnou konstrukcí sestavy.

PLUSOVÉ BOdY

+  Profesionální řešení

• Rychlá instalace

• Green IT

• Certifikované řešení

• Na přání: servis po dobu trvání zapojení

+ Jistota plánování

• Vysoká životnost

• Garantovaná přenosová rychlost

VýHOdY

• Záruka pevné smluvní ceny

• Rychlá a profesionální montáž

• Možnost garance servisu v dohodnutých časech 
po celou dobu trvání kontraktu

ZAJISTÍME PRO VÁS

Společně s naším servisním partnerem 
společností FIRMADAT s.r.o. navrhneme 
nejvhodnější řešení, které bude v souladu 
s vašimi požadavky:
• Poradenské služby přímo v místě

• Koncepce

• Instalace

UdĚLÁME PRO VÁS

Společně s naším servisním partnerem 
FIRMADAT s.r.o. vypracujeme ve spolupráci  
s vámi speciální řešení, které bude v souladu  
s vašimi požadavky:
• Poradenské služby přímo v místě

• Koncepce

• Instalace

• Na přání: síťové a telefonní kabelové zapojení (běžné)

• Na přání: servis

Všechna vyobrazení slouží pouze jako ukázka a mohou se od originálu  
lehce odlišovat, stejně tak uvedené rozměry. Všechna vyobrazení slouží pouze jako ukázka a mohou se od originálu lehce odlišovat, stejně tak uvedené rozměry.
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Nabízíme také bohatý sortiment technického vybavení: klimatizaci, komunikační či kancelářskou techniku 
včetně PC a tiskáren – nájemní program ALGECO je připraven splnit všechna přání.

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

V závislosti na vašich požadavcích a finančních možnostech zajistí podokenní klimatizace či vysoce výkonná splitová technika 
příjemné klima v místnosti.

Podokenní klimatizace vám zajistí příjemné 
klima. Nabízíme dvě varianty.
• Klimatizace podokenní s chlazením:  

chladicí výkon cca 2,8 kW

• Klimatizace podokenní s chlazením a topením: 
chladicí výkon cca 2,8 kW,  
topný výkon cca 2,9 kW

Díky dvěma splitovým klimatizačním řadám 
vlastníme vhodné přístroje k zařízení 
samostatných, dvojitých i velkoprostorových 
kanceláří se střední a dlouhou životností:
• Stavební řada 9 pro jeden modul: chladicí  

výkon cca 2,64 kW, topný výkon cca 3,22 kW

• Stavební řada 12 pro zdvojený systém: chladicí 
výkon cca 3,52 kW, topný výkon cca 3,81 kW

Splitová klimatizace
Vysoce výkonná možnost 
ochlazení nebo topení pro 
nejrůznější velikosti místností 
a využití se střední až dlouhou 
životností

KOMUNIKAČNÍ NEBO KANCELÁřSKÁ TECHNIKA PC & PROJEKTORY

Pro vyšší komfort práce vašich vedoucích pracovníků 
můžete využít možnost pronájmu PC či projektoru. 

• PC v konfiguraci vhodné 
pro denní kancelářskou 
práci s dokumenty, poštou, 
internetem

• Kvalitní projektory s dobrou 
světelností a výborným 
zobrazením

• Přenosné plátno  
je samozřejmostí 

KAMEROVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Kamerové a zabezpečovací systémy jsou součástí ochrany vašeho majetku. 
Systém může obsahovat nejen kamerový systém pro evidenci pohybu osob,  
ale i čidla pohybu, kouře, rozbití skla apod. Pokud nastane poplach, je upozorněna 
hlavní stanice, která může například poslat SMS zprávu nebo zavolat na předem 
dané telefonní číslo a přehrát vzkaz.

Čidla mohou být připojena bezdrátově, což usnadňuje montáž.

ECO-FUTURE

Program ECO-FUTURE zahrnuje celou řadu ekologických řešení na úsporu vody a energie: například dveřní zavírače, 
hlásiče pohybu a termostaty pro obytné moduly, průtokové ohřívače, omezení průtoku a samouzavírací baterie  
v sanitární oblasti či obnovitelné topné systémy.

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ A TECHNICKÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klimatizace podokenní
Cenově výhodná možnost 
ochlazení pro samostatné 
kanceláře s krátkou až středně 
dlouhou životností

Multifunkční zařízení
23 stran za minutu černobíle  
a barevně, síťový tisk  
a skenování, 40 GB pevný disk, 
spodní skříňka, včetně servisu

VoIP telefon
VoIP telefon s internetovým 
prohlížečem, registry kontaktů, 
protokoly volání a volitelným 
uživatelským nastavením

Termostat Elektrický vysoušeč rukou Průtokový ohřívač

OPTIMÁLNÍ KLIMA V MÍSTNOSTI  STISKNUTÍM STLAČÍTKA.
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SPECIÁLNÍ OSVĚTLENÍ (ÚNIKOVÉ CESTY)SPECIÁLNÍ OSVĚTLENÍ (VENKU)

Únikové světlo 
Nouzové osvětlení se 
samostatnou baterií

Venkovní osvětlení Únikové světlo
Nouzové osvětlení se 
samostatnou baterií LED

Venkovní osvětlení
zpravidla kombinováno  
s hlásičem pohybu

Osvětlení hraje zvláště na pracovištích s počítačovými monitory rozhodující roli. Rozhodněte prosím sami, 
zda budete pro různé účely potřebovat světla, která se od standardu odchylují, a zda vaši budovu smíme 
vybavit doplňky, jako např. venkovním světlem a nouzovým či únikovým osvětlením.

VNITřNÍ OSVĚTLENÍ IN VNITřNÍ OSVĚTLENÍ AdVANCE PLUS / PROGRESS

Standardní světlo IN Speciální světlo IN
Zářivkové stropní světlo pro 
pracoviště s monitory  
s elektronickým předřadníkem, 
dvojitá parabolická mřížka,  
darklight, 60°

ADVANCE PLUS
Standardní světlo
Zářivkové stropní světlo pro 
pracoviště s monitory s elektronickým 
předřadníkem multilamp, dvojitá 
parabolická mřížka, darklight,
60°; 2 x 54 W, alternativně 2 x 28 W

PROGRESS 
Standardní světlo
Zářivkové stropní světlo pro 
pracoviště s monitory s elektronickým 
předřadníkem multilamp, dvojitá 
parabolická mřížka, darklight,
60°; 2 x 54 W, alternativně 2 x 28 W

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ A TECHNICKÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

SVĚTLO dO ZNAČNÉ MÍRY OVLIVŇUJE  

Všechna vyobrazení slouží pouze jako ukázka a mohou se od originálu lehce odlišovat, stejně tak uvedené rozměry.Všechna vyobrazení slouží pouze jako ukázka a mohou se od originálu lehce odlišovat, stejně tak uvedené rozměry.

POHOdOVOU PRACOVNÍ ATMOSFÉRU
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PRO VAŠI BEZPEČNOST.

Prověřeni a certifikováni
Díky svému vedoucímu postavení na trhu 
spoluurčuje ALGECO měřítka kontinuity,  
kvality, bezpečnosti a služeb. Naše obytné 
moduly jsou prověřeny z hlediska kvality  
a emisí škodlivých látek.

Konstantní vysokou kvalitu našich produktů  
a služeb zaručuje certifikát Bureau Veritas pro 
management jakosti.

Kontrolní značka TÜV-Rheinland-
TOXPROOF dokazuje, že naše 
produkty byly prověřeny ohledně 
emisí škodlivin a jejich nezávad-
nosti pro kvalitu ovzduší.

BEZPEČNOST

Na Vašem bezpečí  
nám záleží
Společně s vámi a dle vašich požadavků 
vypracujeme individuální bezpečnostní  
koncept pro váš objekt:

• Protipožární ochrana

• Zařízení na ochranu proti blesku a přepětí

• Hlásiče požáru a poplachová technika

• Bezpečnostní kamery

• Kontrola přístupu

• Plánování únikových cest

• Hasicí přístroje

• Pojištění budovy

Při předávce budovy vás zaškolíme  
do problematiky bezpečnostních 
systémů. Samozřejmě se za vás  
postaráme i o jejich opravy a údržbu.

Po ukončení pronájmu ručíme za ekolo-
gickou demontáž těchto zařízení pomocí 
recyklace systémových prvků.BEZPEČNOST MÁ PřEdNOST.



Hasičská centrála
(rezervní místnost)

SecurityNetBox
Hlásič kouře
Ruční hlásič

Reproduktor
Hlásič pohybu
Nouzové osvětlení
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Bezpečnost se týká ochrany osob a majetku. V tomto kontextu se rozumí samo sebou, že ani u pro-
vizorních staveb nemůžeme dělat z hlediska bezpečnosti kompromisy. Řešení spočívá ve spolehlivé 
bezpečnostní technice, přičemž rozlišujeme dvě oblasti – protipožární a bezpečnostní ochranu.

Jako specializovaná firma jsme velmi dobře obeznámeni s rozdílnými nároky na bezpečnostní techniku  
u provizorních řešení a u klasických budov. Stejně jako v oblasti síťové techniky je i zde vhodné modu-
lární řešení pomocí kabelových zapojení s hotovými zástrčkami pro flexibilní použití. 

BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA

NAŠE PORTFOLIO PROTIPOŽÁRNÍCH PROdUKTŮ

• Zařízení pro hlášení požáru

Basic: až 50 hlásičů, max. 30 sledovaných místností, 
bez napojení na hasičský sbor

Standard: až 1200 hlásičů včetně napojení  
na hasičský sbor, pro nejvyšší nároky

•   Poplach / ozvučení
•   Odvod kouře a tepla
•   Nouzové světlo
•   Hasicí zařízení
•   Plynový varovný systém
•   Požární uzávěry

NAŠE PORTFOLIO BEZPEČNOSTNÍCH PROdUKTŮ

•   Hlídací poplašná technika
•   Kontrola vstupů
•   Bezpečnostní kamery
•   Záchranná technika

OMEZENÍ OdPOVĚdNOSTI ZAHRNUJE:

• Mechanické poškození (např. škoda způsobená 
vozidlem během vykládky / nakládky)

• Krádež kontejneru, vloupání (nevztahuje se na položky, 
které nejsou ve vlastnictví spol. ALGECO)

• Extrémní počasí (krupobití, povodeň, blesk, mráz atd.)
• Požár, elektrický zkrat
• Škody způsobené nesprávným používáním

VýHOdY NAŠEHO NÁVRHU:

• Nízký měsíční poplatek
• Omezení dopadů škodného řízení
• Jednoduchá likvidace škodné události

VAR. 1 - STANdARdNÍ  (VýCHOZÍ NASTAVENÍ, POKUd NENÍ VYBRÁNA JINÁ MOŽNOST)
• Nájemce omezuje svou spoluúčast na maximální výši 5 000 Kč + DPH 

(škodu překračující výše uvedenou částku bude hradit společnost Algeco ve vlastní režii).
• Měsíční poplatek za jeden kontejner obytný / skladový je 200 Kč/měs. + DPH.
• Měsíční poplatek za jeden sanitární kontejner je 300 Kč/ měs. + DPH. 

VAR. 2 - STANdARdNÍ PLUS
• Nájemce omezuje svou spoluúčast na maximální  výši 15 000 + DPH 

(škodu překračující výše uvedenou částku bude hradit společnost Algeco ve vlastní režii).
• Měsíční poplatek za jeden kontejner obytný / skladový  je 160 Kč + DPH.
• Měsíční poplatek za jeden sanitární kontejner je: 250 Kč + DPH. 

VAR. 3 - PLNÁ OdPOVĚdNOST
• Nájemce je plně odpovědný za veškeré vzniklé škody během doby pronájmu. Do sedmi pracovních dnů od vrácení kontejneru  

z  pronájmu bude provedena kontrola předmětu nájmu a v případě poškození vypracuje provozní oddělení společnosti  
Algeco odhad, na jehož základě bude vystavena faktura za nezbytné opravy.

UdĚLÁME PRO VÁS

Společně s naším servisním partnerem 
vypracujeme ve spolupráci s vámi speciální 
řešení, které bude v souladu s vašimi 
požadavky:
•   Poradenské služby přímo v místě
•   Koncepce
•   Instalace
•   Instruktáž / školení
•   Na přání: osvědčení dle směrnic VdS
•   Záruka servisu přímo v místě do 48 hodin
•   Opravy a údržba

PLUSOVÉ BODY

+ Produkt & bezpečnost

•   Certifikovaní partneři (ISO a TÜV) pro zařízení k hlášení 
požáru a vloupání

•   Systémové řešení stisknutím tlačítka pro rychlou instalaci

•   Vysoké zabezpečení proti poruchám a výpadkům

•   Záruka servisu přímo v místě do 48 hodin

•   Opravy a údržba

+ Jistota plánování

• Systémová řešení z jedné ruky

Během pronájmu mobilních kontejnerů může dojít k různým nepříjemným situacím, jako je poškození,  
odcizení nebo k jiné škodné události. Podpisem Všeobecných obchodních podmínek se zákazník zavazuje 
vrátit předmět pronájmu ve stavu, v jakém jej převzal. V opačném případě je ALGECO povinno účtovat 
náklady spojené s odstraněním škod a uvedením předmětu pronájmu do původního stavu. Náklady na 
pořízení jednoho kontejneru se pohybuje v rozmezí od 100 000 až 150 000 Kč bez DPH, u sanitárních 
kontejnerů činí tato částka až 250 000 CZK + DPH. Firma ALGECO vám jako doplňkovou službu nabízí  
Dohodu o omezení odpovědnosti za škodu na pronajatých kontejnerech a vybavení, uzavřením které  
se oprostíte od problémů souvisejících s řešením nepříjemných situací, jako je vloupání, požár, přírodní  
katastrofy apod.

S ohledem na vaše potřeby jsme vypracovali tři varianty odpovědnosti za škodu:

DOHODA O OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

MOHOU SE PřIHOdIT                 
I HROZNÉ VĚCI.
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PRO KOMFORTNÍ REALIZACI  
PROJEKTU BEZE STRESU.

Facility management 
K infrastruktuře stavenišť a stavebních 
projektů navíc nabízíme obsáhlé služby  
z hlediska administrativy a správy vaší  
budovy.

Požadovány bývají často úklidové služby, 
domovnické práce a u větších podniků  
správa nájemců.

PESTRÉ A POHOdLNÉ NONSTOP 
OBČERSTVENÍ PRO SPOKOJENÉ 
ZAMĚSTNANCE I VAŠE NÁVŠTĚVNÍKY.

CATERING SERVICE
Automaty na občerstvení, vhodné pro využití 
venku i vevnitř, jsou rychlým a jednoduchým 
řešením, pokud jde o otázky nabídky potravin. 
Nabídněte svým kolegům a návštěvníkům 
širokou škálu snacků a nápojů pro chutné  
a rychlé osvěžení přímo v místě.

Vedle specialit z nabídky horkých nápojů  
v kvalitě premium a osvěžujících chlazených 
nápojů mohou být automaty naplněny  
i drobnými snacky ke svačině.

• Všechny horké nápoje jsou čerstvě 
připravené

• Jednoduchá obsluha

• Zásobovací servis

ZÁKAZNICKÝ  
SERVIS

A PO  PřEdÁVCE BUdOVY...
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Rozumí se samo sebou, že úklidové směny budou domluveny spolu s vámi a dle vašich požadavků.

FACILITY MANAGEMENT
SPRÁVA BUdOVY

Plánujete-li větší systém kontejnerů pro různé nájemce, 
např. pro cizí firmy ve vašem areálu nebo pro stavební 
dodavatelské firmy, postaráme se o správu budovy včetně 
domovnických prací, údržbářských a úklidových služeb či 
správy nájemců. 

ÚKLIdOVÉ SLUŽBY

Úklid budovy je drobnou, ale důležitou součástí servisu, 
především tam, kde svou provizorní stavbu nechcete 
napojit na již stávající struktury. Každá správa budov 
toto zásadní téma jednou vyřešit musí. Díky našim 
vhodným partnerům a celorepublikové síti kontaktů  
vás zde rádi podpoříme.

NAŠE PORTFOLIO ÚKLIdOVýCH SLUŽEB

Obsahuje všechny klasické úklidové práce:

•   Úklid podlah (vysávání, vytírání)

•   Čištění povrchů (nábytek, okenní parapety)

•   Ostatní plochy (dveře, topení)

•   V sanitární oblasti: obkladačky, zrcadlo, sanitární zařízení

•   Vynášení odpadkových košů

Na přání možno zvolit:

•   Doplňování spotřebního materiálu (ručníky,  
     toaletní papír a dávkovače mýdla)

•   Umývání oken a speciální úklid

•   Zahradnické práce a péči o krajinu

Pro každodenní, čerstvé a spolehlivé zásobování nápoji a snacky v kvalitě premium.

AUTOMATY NA OBČERSTVENÍ

AUTOMATY NA HORKÉ NÁPOJE KOMBINOVANý AUTOMAT NA CHLAZENÉ NÁPOJE

CAMACENTO Piccola
na kávové speciality z mleté 
zrnkové kávy

CAMACENTO Grande
se systémem pro čerstvě spařené 
kávové speciality a čaj

Kombinovaný automat
na snacky a chlazené nápoje 

Automat na chlazené 
nápoje
pro šest rozdílných chlazených 
nápojů 

Všechna vyobrazení slouží pouze jako ukázka a mohou se od originálu lehce odlišovat, stejně tak uvedené rozměry. Všechna vyobrazení slouží pouze jako ukázka a mohou se od originálu lehce odlišovat, stejně tak uvedené rozměry.

ZÁKLAdNÍ POTřEBY    
USPOKOJENY RYCHLE A ČISTĚ.
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Samozřejmě naplánujeme Váš 
stavební projekt individuálně podle 
Vašich požadavků resp. potřeb 
Vašeho projektu. Vy sami si rozhod-
nete o stupni výstavby a o svém 
konceptu služeb na míru! Rádi  
s Vámi vše osobně probereme.

Tyto materiály jsou sestaveny podle nejlepšího vědomí  
a odpovídají současnému stavu poznatků. Za správnost 
a úplnost však ALGECO nepřebírá žádnou odpovědnost. 
Všechny texty jsou chráněny autorskými právy a nesmí být, 
ani jako výňatky, bez souhlasu společnosti ALGECO použity. 
Především nesmí být tento dokument rozmnožován, šířen, 
veřejně reprodukován ani elektronicky ukládán a rozesílán.

NÁŠ ZÁVAZEK POSKYTOVAT 
KVALITNÍ PROdUKTY
• Nejvyšší jakostní a bezpečnostnětechnické normy, 

např. z hlediska protipožární ochrany a zvukové 
izolace

• Stavební materiály s nízkými emisemi škodlivin

• Bezpečné a ekologické pracovní postupy  
ve zdravém pracovním prostředí

• Šetrnost k životnímu prostředí

NAŠI SERVISNÍ 
PARTNEŘI

Ruku v ruce s našimi  
servisními partnery
nabízíme koncepty služeb na míru a z jedné ruky!

Vaše plusové body:
+ Koordinovaný termínový harmonogram projektu
+ Modulární systémy pro větší flexibilitu
+ Během pronájmu žádné investice
+ Plná kontrola nákladů díky kalkulaci  

celkových výdajů 

PRO KOMFORTNÍ A BEZSTAROSTNOU 
REALIZACI PROJEKTU.

Postrádáte něco?
Potom nás neváhejte oslovit.  
Naším cílem je nenechat žádná  
přání v oblasti servisu nesplněná. 
Rádi pro Vás kdykoliv sestavíme  
individuální koncept služeb dle 
Vašich požadavků.
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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

flexibilní prostory  
a modulární stavby


