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BEZPEČNÁ SKLADOVÁ ŘEŠENÍ S MOŽNOSTÍ ROZŠÍŘENÍ

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Potřebujete skladovací prostory? Vyhovovala by Vám kombinace skladu a kanceláře v jednom? Potřebujete skladovací prostory pro teplotně citlivé materiály? Nabízíme Vám
mnohostranně použitelnou typovou řadu skladových modulů
Algeco storage.

Nestačí ve Vaší obci kapacita mateřských školek a uvažujete
o založení nového subjektu, přičemž nemůžete najít vhodné
prostory? Nabízíme Vám rychlé a kvalitní řešení - modulární
systém, ze kterého lze rychle sestavit praktické obytné
i sanitární prostory, které splňují vysoké nároky na bezpečnost
a hygienu dětí.

VAŠE ZÁZEMÍ NA STAVENIŠTI

KVALITNÍ ZÁZEMÍ PRO VAŠE AKCE

Funkční a flexibilní, to je zázemí Vašeho staveniště. Komfortní
podmínky pro všechny členy týmu - šatny, sprchy a sociální
zařízení. Samozřejmostí je také kancelář a meeting room.

Tak pestré, jako mohou být Vaše akce, tak flexibilně použitelné
jsou moduly ALGECO. Můžete mít pokladnu na prodej lístků,
tiskové centrum, nebo šatnu pro umělce. Moduly Algeco jsou
stejně tak vhodné pro malé akce, jako pro velké události.

19 ZEMÍ

5200 ZAMĚSTNANCŮ

24 HODIN

DOSTUPNOST

Počet zemí, kde máme své
pobočky.

Všichni naši zaměstnanci se
denně podílí na společném
úspěchu.

Pronájem modulů připraven
do 24 hodin (závisí na skladových zásobách).

Rychlá dostupnost je jedním
z klíčů úspěchu a kvalitního
servisu.

www.algeco.cz

KANCELÁRE
ADMINISTRATIVA
skladovací prostory
stavebnictví a průmysl

PARTNER CELOSVĚTOVÉHO VÝZNAMU

více informací naleznete na

LÍBÍ SE MI MOJE PRÁCE,
LÍBÍ SE MI MOJE KANCELÁR

školy - školky
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HOPI Logistics
Region
Sektor 		
Účel použití
Vybavení
		
Typ projektu
Počet mod./m2

LÍBÍ SE MI MOJE PRÁCE,
LÍBÍ SE MI MOJE
KANCELÁr

Praha / ČR
logistika
kanceláře firmy
modulární systém,
schodiště, mobiliář
pronájem/48 měsíců
42ks /630m2

Hledáte pohodlné a funkční kanceláře?
Kvalitní a reprezentativní prostory pro Vaši
firmu?
Čisté, upravené a snadno udržovatelné sanitární prostory?
Kanceláře, úřední místnosti, sociální centra,
víceúčelové místnosti, konferenční místnosti,
kuchyňky, technické místnosti, společné prostory, sanitární prostory (toalety, sprchy)
Kancelářské prostory funkční, ergonomické
a „na míru“?
* přízemní i vícepatrové kancelářské prostory
nabízející kvalitu a pohodlí zděné budovy
* světlé kanceláře i jednací či školící místnosti
* pohodlná a bezpečná schodiště
* kvalitní sanitární zařízení

Služby

Možnost snadného připojení nejmodernější počítačové techniky.
Rozhodli jste se pro rekonstrukci či renovaci vašeho podniku či úřadu?
Plánujete rozšíření nebo zavedení nových oddělení? Bojíte se výpadku v provozu?
Rychlé a flexibilní řešení má pro vás firma Algeco, která nabízí modulové kancelářské prostory
v každé velikosti a s jakýmkoliv vybavením. Mohou to být počítačová pracoviště vybavená informační
technikou, místnosti s koberci na podlaze nebo klimatizací - výběru se nekladou žádné meze.

algeco.
kanceláre-administrativa

Cutisin s.r.o. - Visko-Teepak, s.r.o.

DIRS Brno
Region
Sektor 		
Účel použití
Vybavení
		
Typ projektu
Počet mod./m2

* přízemní i vícepatrové kancelářské prostory nabízející kvalitu
a pohodlí zděné budovy
* kvalitní sanitární zařízení
* možnost snadného připojení nejmodernější počítačové techniky
* speciální bezpečnostní systémy
* realizovatelné v krátké době a za výhodných podmínek

Brno / ČR
průmysl
kanceláře firmy
modulární systém,
schodište, atika
prodej
38ks /640m2

Region
Sektor 		
Účel použití
Vybavení
		
		
Typ projektu
Počet mod./m2

Slavkov u Brna / ČR
administrativa
kanceláře firmy
modulární systém,
sanitární zařízení,
klimatizace
pronájem/ 60 měsíců
30ks /450m2

