Náš SERVIS 360°
nabídka balíčků
Pomůžeme Vám při zařizování Vašeho
objektu dle požadovaného využití.
Nabízíme vhodné balíčky služeb, které jsme optimalizovali spolu s našimi zákazníky.
Pomůžeme Vám zejména s vybavením kanceláří, zasedacích místností, společenských prostor, jídelen a stavenišť.
S našimi balíčky vybavení využijete optimálně svůj prostor a máte k dispozici zaručeně vše, co potřebujete.
To vše za výhodné ceny a v požadované kvalitě.

Premium řešení
pro maximální servis

Komfortní řešení
pro všechny oblasti využití

Nezávisle na tom, pro který balíček
se rozhodnete: Při objednání kompletní
stavby na klíč Vám poskytneme všestranný servis.
Ušetříte čas při zařizování své modulární stavby

Cenově výhodné
řešení jako základní balíček

a můžete se na nás během celé doby nájmu 100%
spolehnout ve všech otázkách servisu a údržby.
ALGECO je komplexní stavební společnost
a udává tón v oblasti modulárních staveb.

Již více než 90 % zákazníků ALGECO využívá SERVIS 360° a jsou s ním všestranně spokojeni.
Stačí, když nám řeknete počet Vašich zaměstnanců či uživatelů.
O zbytek se postaráme.
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Naše balíčky
vybavení
Je jen na Vás jaké vybavení a servis si vyberete,
rádi Vám poradíme osobně.

Kancelář
pro dva
Kancelář
pro jednoho

Kancelářský
modul
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1 psací stůl
1 zásuvkový díl na kolečkách
1 otočná židle
1 koš na papír
1 skříň na spisy
nebo v provedení
COMFORT / PREMIUM
2 rollkontejnery

1 psací stůl
1 zásuvkový díl na kolečkách
1 otočná židle
1 koš na papír

1 stůl pro hosty
2 židle pro hosty

2 psací stoly
2 židle pro hosty
2 zásuvkové díly na kolečkách 1 stůl pro hosty
2 otočné židle
2 koše na papír
2 skříně na spisy
nebo při provedení COMFORT
/ PREMIUM skříň na spisy +
rollkontejnery

1 věšák
1 magnetová páska
se 4 magnety

1 věšák
1 magnetová páska
se 4 magnety

Konferenční
místnost pro
deset osob

2 konferenční stoly
10 konferenčních židlí

2 věšáky
1 bílá magnetická tabule
+ startovací balíček
1 koš na papír
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Vybavení sanitárních místností
dávkovač mýdla
pěnové mýdlo

Kuchyně
a jídelny

1 kuchyňka se sporákem,
dřezem, lednicí
a nástěnnou skříňkou
nebo v provedení
PREMIUM kuchyňská linka
podle specifikace projektu

2 stoly
12 jídelní židle

zásobník papírových ručníků
papírové ručníky
koš na papír
v provedení COMFORT / PREMIUM
s elektrickým vysoušečem rukou

držák na toaletní papír
toaletní papír
WC štětka
hygienický koš

Ubytovna
pro dvě
osoby

1 koš na papír
2 věšáky

2 postele
2 šatní skříňky
volitelně s matrací
a povlečením

1 stůl
2 židle

1 koš na papír
1 lednice (volitelně)

Sklad
Denní
místnost pro
osm osob
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zátěžový regál
elektrická instalace
2 stoly
8 židlí
8 šatních skříněk

1 koš na papír
1 lednice (volitelně)

bezpečnostní zámek
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Produktové řady
KUCHYNĚ

JÍDELNY

SANITÁRNÍ DOPLŇKY

DENNÍ MÍSTNOSTI

SKLADY

ECONOMY

COMFORT

PREMIUM

K ANCELÁŘE pro jednu nebo dvě osoby a konferenční místnosti
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Uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní, skutečné provedení se může lišit.
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PREMIUM

Produktové řady
podrobněji
Řešení PREMIUM
pro individuální design
a maximum pohodlí.

COMFORT

Kancelářské
a konferenční židle,
výškově nastavitelné,
s pochromovanou konstrukcí,
koženým potahem a pevnými područkami.

Řada komfort
s moderní imitací
dřeva pro všechny
oblasti využití.

ECONOMY

Ergonomické čalouněné židle
s pohodlnými síťovanými opěradly
s kolečky a nastavitelnými područkami.

Kvalitní nábytek s moderní
imitací světlého dřeva
v kombinaci s matnou bílou.
Stoly s kabelovými kanály.

Praktické a cenově
výhodné řešení
se základním nábytkem
z šedé oceli.
Čalouněné látkové židle
s ocelovou konstrukcí.
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Výškově nastavitelné
psací stoly s bílými
melaminovými deskami.

Uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní, skutečné provedení se může lišit.

Praktický nábytek z šedé oceli,
stolní desky ze stabilní potažené
dřevotřísky (25 mm).
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Vybavení
pro kuchyně a jídelny
PREMIUM

Kvalitní kuchyňská linka:
•

cca 3,20 m široká

•

1 vysoká skříň s lednicí

•

1 sporák, sklokeramická deska
se 4 poli a digestoř

•

variabilní boční a nástěnné skříňky,
praktické elektrické zásuvky

•

myčka

Vybavení jídelny se skládá z:
•

čalouněné ergonomické židle se síťováním,
kvalitní stoly s deskami v moderní imitaci
světlého dřeva v kombinaci s matnou bílou

•

kvalitní stoly s bílými melaminovými
deskami

Kuchyně kombi z ušlechtilé oceli:

COMFORT

•
•

sklokeramická deska, dřez,
lednice a bojler
bílá nástěnná skříňka,
cca 1 m široká, 2 otočná dvířka

Vybavení jídelny se skládá z:
•

čalouněné ergonomické židle
se síťováním

•

kvalitní stoly s deskami v moderní
imitaci světlého dřeva v kombinaci
s matnou bílou

Kuchyně kombi:

ECONOMY

•
•
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varné desky, dřez, lednice a bojler
bílá nástěnná skříňka, cca 1 m široká,
2 otočná dvířka

Vybavení jídelny tvoří:
•

stohovatelné židle s pevnou plastovou
skořepinou

•

praktické stoly s ocelovou konstrukcí
a potaženou dřevotřískou (25 mm)

Uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní, skutečné provedení se může lišit.
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Inovace
s odborníky
Zkušenosti
Jsme jedničkou v oblasti flexibilních řešení prostoru. Od funkčních nájemních
objektů až po modulární stavby PREMIUM v moderním designu.
Staráme se o Váš projekt s výhodou více než padesátiletých zkušeností.

Efektivita
Řízení projektu na klíč.
Rychlost a transparence při plné kontrole nákladů.

Blízko k zákazníkům
Díky husté síti poboček jsme stále ve Vaší blízkosti. Ale jsme silní i na
mezinárodní úrovni, kde se spoléháme na síť prověřených partnerů.

Naše závazky
Váš stavební projekt individuálně naplánujeme dle Vašich požadavků a potřeb.

Kromě toho ručíme za:
•

nejvyšší normy jakosti a technické bezpečnosti, například s ohledem
na požární bezpečnost a zvukovou izolaci

•

stavebniny s nízkými emisemi

•

bezpečné a ekologické stavební postupy ve zdravém pracovním
prostředí

•

šetrnost k přírodním zdrojům

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.
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Flexibilní
řešení prostoru
a modulární stavby.

Najdete nás:
Praha • Staré Město • Velký Týnec • Ostrava • Spytihněv • Trnava • Prešov

PRAHA
VELKÝ TÝNEC

OSTRAVA
SPYTIHNĚV

STARÉ MĚSTO

TRNAVA

Algeco
Olšík 586
763 64 Spytihněv
Tel. +420 577 113 030
Email: info.cz@algeco.com

PREŠOV

