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ALgECo.
VYTVáRÍME PRo VáS...

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.

SPoRt - kultuRA - VolNý čAS

SPoRt - kultuRA - VolNý čAS

školy - školky

školy - školky

SklAdoVAcí PRoStoRy

SklAdoVAcí PRoStoRy

kANceláře - AdmiNiStRAtiVA

kANceláře - AdmiNiStRAtiVA

KANCELÁŘE NA MÍRU

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.

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

BEZPEČNÁ SKLADOVÁ ŘEŠENÍ S MOŽNOSTÍ ROZŠÍŘENÍ

více informací naleznete na  www.algeco.cz

PARTNER CELOSVĚTOVÉHO VÝZNAMU

19 Zemí 5200 ZAmĚStNANcŮ 24 HodiN doStuPNoSt

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

Pronájem modulů připraven 
do 24 hodin (závisí na skla-
dových zásobách).
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STAVEBNICTVÍ A PRUMYSL

Po náročném dni
PLNohodNoTNÝ
odPočinek 
Hledáte jednoduché kanceláře?
kvalitní a reprezentativní prostory pro vedení 
stavby?
Velkoprostorové obytné místnosti?
Snadno udržovatelná sanitární zařízení?
Pohodlné ložnice?
ubytovny, zařízení staveniště, sanitární modu-
ly, skladovací prostory?

kVAlitNí ubytoVáNí PRo PRAcoVNíky StAVby  
A umíStĚNí StAVebNícH kANceláří.

Hledáte ubytování pro vaše stavebníky  
a zároveň prostor pro nutnou administra-
tivu provázející každou stavbu? Algeco nabízí 
vhodné řešení zázemí každé stavby - od jedno-
duchých kanceláří až po kvalitní a reprezen-
tativní prostory určené pro vedení stavby, 
velkoprostorové obytné místnosti, snadno 
udržovatelná sanitární zařízení nebo pohodl-
né ložnice. Kompletní zařízení staveniště pro-
jektujeme a kalkulujeme do 24 hodin. Flexibilní 
systém jednotlivých modulů umožňuje rychlou 
výstavbu i demontáž, díky čemuž je zaručen 
plynulý chod stavby.

oSVĚdčeNá beZPečNoStNí koNcePce PRo 
StAVby VšecH oblAStí.

odborní pracovníci firmy Algeco jsou 
obeznámeni se všemi nároky, které staveniště 
kladou, a bezpečnostními podmínkami, které 
je nutno dodržet. I proto lze v seznamu ref-
erencí firmy Algeco najít i radu projektů 
z energetického, ropného či chemického 
průmyslu, tedy oblastí s vysokými požadavky 
na bezpečnost práce.

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

HYUNDAI MOTORS 
MANUfACTURINg CZECH
Region        Nošovice  / čR
Sektor   automobilový průmysl
Účel použití   stavba výrobního závodu
Vybavení      kanceláře, jídelna,
  projekce, sanitární zázemí
typ projektu  pronájem /24 měsíců
Počet mod./m2   250 ks/3750 m2

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY
Region        tušimice  / čR
Sektor   energetický průmysl
Účel použití   zařízení staveniště
Vybavení      modulární systém,
  schodiště
typ projektu  prodej
Počet mod./m2   44 ks/800 m2

KIA MOTORS SLOVAKIA
Region        teplička nad Váhom/SR
Sektor   automobilový průmysl
Účel stavby  stavba výrobního závodu
Vybavení      kanceláře, jídelna,
  projekce, sanitární zázemí
typ projektu  pronájem/24 měsíců
Počet mod./m2   270 ks/4050 m2


