
ŠKOLY
ŠKOLKY

ALGECO.
VÁŠ DODAVATEL
MODULÁRNÍCH SYSTÉMU

TAM CHODÍM RÁD,
JE TAM VŠE, CO POTREBUJI

SPORT - KULTURA - VOLNÝ ČAS

STAVebNicTVí A PRůmySL

SKLAdOVAcí PROSTORy

KANceLáře - AdmiNiSTRATiVA

ALGECO.
VYTVÁRÍME PRO VÁS...

STAVebNicTVí A PRůmySLSKLAdOVAcí PROSTORyKANceLáře - AdmiNiSTRATiVA SPORT - KULTURA - VOLNÝ ČAS

Stačí několik dní a Vaše kanceláře budou připraveny. Naše 
řešení Vám dovolí rychle připravit solidní podmínky pro nové 
zaměstnance, připravit zázemí firmy a vybudovat reprezenta-
tivní kanceláře vedení.

Počet zemí, kde máme své 
pobočky.

Všichni naši zaměstnanci se 
denně podílí na společném 
úspěchu.

Rychlá dostupnost je jedním 
z klíčů úspěchu a kvalitního 
servisu.

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

KANCELÁŘE NA MÍRU

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.

VAŠE ZÁZEMÍ NA STAVENIŠTI

BEZPEČNÁ SKLADOVÁ ŘEŠENÍ S MOŽNOSTÍ ROZŠÍŘENÍ

více informací naleznete na  www.algeco.cz

PARTNER CELOSVĚTOVÉHO VÝZNAMU

19 Zemí 5200 ZAmĚSTNANců 24 HOdiN dOSTUPNOST
Pronájem modulů připraven 
do 24 hodin (závisí na skla-
dových zásobách).

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.

KVALITNÍ ZÁZEMÍ PRO VAŠE AKCE
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Plánujete rozsáhlou rekonstrukci školy či 
mateřské školky a nestihnete vše zrealizo-
vat v průběhu prázdnin? Nestačí ve vaší 
obci kapacita mateřských školek a uvažujete  
o založení nového subjektu, přičemž nemůžete 
najít vhodné prostory? Firma Algeco Vám 
nabízí rychlé a kvalitní řešení – modulární sys-
tém, ze kterého lze rychle sestavit praktické 
obytné i sanitární prostory, které splňují vysoké 
nároky na bezpečnost a hygienu. Jedná se  
o snadné, praktické a levné řešení, které 
přivítá každá obec či soukromý investor.

Výrobková řada SX

Nová výrobková řada SX společnosti  
Algeco s.r.o. byla vyvinuta speciálně pro sek-
tor školství celé Evropy. Její vývoj vychází  
z více než 50 let zkušeností v oblasti modulové 
výstavby a vyhovuje speciálním požadavkům 
všech 18 zemí Evropy, ve kterých společnost 
Algeco působí. 
Hlavním cílem vývoje řady SX bylo vytvořit 
produkt, který bude vyhovovat všem  základním 
i speciálním kritériím na výstavbu školského 
zařízení a zároveň zachovat variabilitu, která 
je pro modulární výstavbu typická. Moduly 
řady SX jsou nízkoenergetické, zdravotně i hy-
gienicky nezávadné a snaží se docílit absolutní 
bezpečnosti, která je pro školská zařízení vel-
mi důležitá. Hlavními výhodami tohoto řešení 
je vysoká úspora času a s ní související snížení 
nákladů na výstavbu až o jednu třetinu.

* výchovná a vzdělávací zařízení (školy, učebny, 
   školky, domy s ošetřovatelskou péčí, nemoc- 
    nice, domovy senioru atd.)
* přízemní i vícepatrové stavby s velkými  
   a světlými třídami /hernami, sborovnami  
   a kancelářskými prostory nabízející kvalitu  
    a pohodlí zděné budovy
* pohodlná a bezpečná schodiště
* kvalitní sanitární zařízení
* realizovatelné v krátké době a za výhodných 
    podmínek

Služby

* 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

MUKAŘOV
Region        ČR
Sektor   školy, školky
Vybavení      obytné, sanitární
Typ projektu  prodej
Počet mod./m2   19ks /350m2
doba realizace   8 týdnů

ROZTOKY U PRAHY
Region        ČR
Sektor   školy, školky
Vybavení      obytné, sanitární
Typ projektu  pronájem
Počet mod./m2   14/225m2
doba realizace   5 týdnů

ESCHOLLBRÜCKEN
Region        Německo
Sektor   školy, školky
Vybavení      obytné, sanitární
Typ projektu  pronájem
Počet mod./m2   23/490m2
doba realizace   5 týdnů


