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ITEGRACE

Algeco je popredným

poskytovateľom služieb

v Európe a Ázii, ktorý sa

špecializuje na modulárne

priestory. Vytvárame

inteligentné priestory,

v ktorých ľudia môžu žiť, 

pracovať a vzdelávať sa. 

Naše podnikanie je 

navrhnuté tak, aby 

zákazníkom pomohlo 

nájsť správne

priestorové riešenie,

s ohľedom na ich

požiadavky. 

V súvislosti s nákazou 

vírusom Covid-19 

ponúkame riešenia, ktoré

môžu vládam a firmám 

pomôcť sa s touto krízou

vysporiadať.  

Na medzinárodnej úrovni podporujeme vlády

a zdravotnícke organizácie v ich boji proti 

COVID-19.

Riešenie

spoločnosti

Algeco

pre krízu

spojenú

s nákazou 

Covid-19

• Spoločnosť Algeco dokáže fungovať a dodávať riešenia aj v tých

najnáročnejších podmienkach.

• Vládam, zdravotníckym organizáciam, zložkám civilnej ochrany, 

polícii, colným orgánom a laboratóriám dokážeme poskytnúť

rýchle, flexibilné a nákladovo efektívne riešenia. 

• So štvrť miliónom modulov a pobočkami v 23 krajinách sveta

ponúkame zákazníkom dostupnosť vo veľkých množstvích

a v krátkom čase, nech už sú ich potreby malé či veľké. 

Sme pripravení poskytnúť dodatočné priestory tam, kde to kríza

vzniknutá nákazou COVID-19 vyžaduje.
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Odbornosť a skúsenosti
spoločnosti ALGECO

SKÚSENOSTI S MEDZINÁRODNÝMI 

KRÍZAMI

• Dodávka nemocnice v Číne

s kapacitou 500 lôžok v priebehu 15 

dní

• Dodávka nemocnice a ubytovacích 

zariadení s kapacitou 60 lôžok

v priebehu 45 dní pre zemetrasenie v 

Taliansku

• Dodávka prvých riešení pre Covid-19 v 

priebehu niekoľkých dní

SILNÉ STRÁNKY

• Modulárnosť

• Riešenie na kľúč

• Rýchle doručenie

• Nákladovo efektívne

EXPERT NA RIEŠENIE KRÍZY

• Postupy pre reakcie na mimoriadné

situácie

• Komunikácia medzi zúčastnenými

stranami v mimoriadnych situáciách

• Široká sieť (medzi-)národných

partnerov

Realizácia
veľkých
projektov
v rámci 
migračnej
krízy
• Príjmacie centrá

• Mestské/okresné/

obecné ubytovne

Riešenie pre
zemetrasenie
poskytované
v Taliansku
• Núdzové nemocnice

• Ubytovacie priestory

Odbornosť

spoločnosti

Algeco

pri riešení

krízových

situácií

Významné 

Skúsenosti
vo verejnom
sektore
• Núdzové nemocnice

• Testovacie a izolačné

miestnosti

• Administratívne

budovy

Štandardné riešenia dodávané

pre priemyselné a servisné spoločnosti

v priebehu niekoľkých dní
• Izolačné miestnosti

• Turnikety a kontrolné body

• Jednotky pre meranie teploty

Kríza Covid-19 

v Číne
• Dodávka nemocnice v 

Číně v priebehu 15 

dní

• Práca 24h denne
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Zdravotnícke

zariadenia Nórsko

Izolačné miestnosti vo verejných

nemocniciach
CH Lisboa Norte, Portugalsko, 150m², 10 jednotiek

dodaných za 7 dní

Od vypuknutia nákazy 

spoločnosť Algeco

realizovala projekty po celej

Európe. S podporou vlád 

sa nám podarilo poskytnúť

potrebné služby

v miestach, kde platí 

karanténa a izolácia

Prebiehajúce projekty

• Turnikety a kontrolné body

• Dočasné nemocnice a karanténa, 

núdzové ubytovanie

• Denné miestnosti pre personál 

nemocníc

• Dočasné mobilné ambulancie

MEDIREX SK (Zahŕňajú presklenné

dvere a okno 30x30 cm na meranie

teploty)

• Jednotky na odber vzoriek

• Sanitárne jednotky pre osoby 

čakajúce na odber vzoriek (sociálne

zariadenia + odpadová nádrž + 

vodná nádrž)

Covid 19: 
Ako sme
zatiaľ
pomohli
– Európa
Operačná

podpora 

naprieč

Európou, 

vrátane

karanténnych

oblastí
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Testovacie miestnosti a 

administratívne priestory
Nemecko

Izolačné a vzorkovacie

miestnosti Francúzsko



Sme schopní pokračovať v práci a dodávať

riešenia i navzdory najprísnejším izolačným

a karanténnym obmedzeniam pomocou

pracovných postupov preverených

v Taliansku

Algeco nič nezastaví!

Aj naďalej pomáhame Taliansku.

Covid 19: Ako
sme zatiaľ
pomohli
– Európa
Operačná

podpora naprieč

Európou, vrátane

karanténnych

oblastí.

Riadenie

prístupu
Česká republika

Miestne

nemocnice
Rumunsko

Testovacie

miestnosti a 

administratívn

e priestory
Taliansko
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▪ 380 jednotiek

poskytnutých 

spoločnosťou Algeco

▪ Nemocnica so 

sociálnym zariadením, 

sprchou, chodbou, 

schodiskom atď. 

s rozšírením o další 

priestor a lôžka.

▪ Výstavba za 15 dní 

Covid 19: 

Ako sme

zatiaľ

pomohli

– Čína
Nemocnica
“Xi'an Public 

Health Centre”
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Zhrnutie projektu:

• V roku 2003, v rámci boja proti ochoreniu SARS, bola 

pekingská nemocnica Xiao Tang Shan postavená

za neuveriteľných 7 dní, čím bol pokorený rekord

v rýchlosti výstavby nemocníc. 

• V januári 2020, na podporu úsilia čínskej vlády

o zastavenie nákazy COVID-19, začala spoločnosť

Algeco nemocnicu renovovať.

• V priebehu 15 dní spoločnosť Algeco Chengdong

dodala 340 jednotiek:

• Jednotky intenzívnej starostlivosti

• Centrálne zdravotnícke technologické centrum

• Zdravotnícké budovy vrátane oddelení, 

sanitárnych priestorov, spŕch, schodov atď.

Covid 19: 

Krízové

riadenie

Čína, 

prípadová

štúdia

Projekt 

nemocnica „Xiao

Tang Shan“
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S našim konceptom získate vhodné riešenia pre všetky potreby v priebehu krízy spojenej

s nákazou vírusom COVID-19.

Spoločnosť

Algeco má 

všetky

odborné 

kompetencie

k podpore 

zúčastnených

strán

v priebehu

krízy Covid-19

Ponúkané riešenia

• Nemocnice

• Priestory pre triedenie pacientov

• Ošetrovne

• Recepcie / čakárne / karanténne

/ izolačné miestnosti

• Vchodový modul

• Ubytovacie a sanitárne moduly 

umožňujúce polícii a colným

orgánom riešiť krízu

• Miesta na spanie či priestory

intenzívnej starostlivosti

Kvalita • 50 rokov skúseností s pôsobením v rôznych

odvetviach, vrátane zdravotníctva a verejnej

správy

• Globálny leader v oblasti integrovaných riešení

na kľúč

• Rozsiahly popredejný servis

Flexibilita • Široká ponuka jednotiek

• Skúsenosti s poskytovaním všestranných 

služieb

• Krátka fáza plánovania a prípravy

• Riešenia pre prenájom alebo predaj

Množstvo • 230,000 jednotiek v Európe a v prevádzke v 20 

európskych krajinách a 23 krajinách po celom

svete

• Široká sieť (medzi-)národných partnerov

Efektivita • Európske výrobné a montážne závody v Českej

republike, Francúzsku a Veľkej Británii.

• Najlepšie riadenie projektov vo svojej triede

• Zodpovedné využívanie zdrojov

• Jeden kontakt pre transparentnosť a komfort
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Podpora vlád, inštitúcií a spoločnosti pri zvládaní krízovej situácie

Vláda Polícia a armáda
Spoločnosti

poskytujúce

služby

Priemysel

Zdravotnícke

zariadenia

Mimovládne

organizácie / 

Dobrovoľníci

Administratíva Radnice

Spoločnosť

Algeco má 

všetky

odborné 

kompetencie

k podpore 

zúčastnených

strán

v priebehu

krízy Covid-19
Núdzové riešenia spoločnosti Algeco pre krízu Covid-19

Zdravotná 

starostlivosť

Mobilní nemocnice

Maloobchodné

zariadenia

Izolované pracovné

oblasti

Čakárne

Karanténne priestory

Vonkajšie

zariadenia

Jedálne Šatne / prádelne Turnikety, zabezpečenie

vstupu 

Vstupný modul pre

podniky a priemysl

Ošetrovne

Ochrana obyvateľovDodatočné priestory

Priestory pre

triedenie

Priestory pre návštevy

a dodávateľov

Skúsenosti s poskytovaním všestranných služieb a dodáváním riešení „na kľúč“
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www.algeco.cz www.algeco.sk

CZ +420 733 690 207

SK +421 911 705 276

info.cz@algeco.com

trnava.sk@algeco.com

http://www.algeco.cz/
http://www.algeco.sk/

