
SMART OFFICE – kanceláře a administrativní budovy

SMART SCHOOL – školy a školky

SMART SHOP – prodejní stánky

SMART INDUSTRY – průmysl a energetika

SMART STORAGE – skladovací prostory

FLEXIBILNÍ  
MODULÁRNÍ  
ŘEŠENÍ

KATALOG REFERENCÍ



MAIER CZ
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Modulární stavby
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Skladové moduly
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REGION: Prostějov

DATUM REALIZACE: 2016

POČET MODULŮ: 20 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 252 m²

Samostatně stojící dvoupodlažní objekt,  
ve kterém jsou umístěny administrativní  
prostory, kanceláře, zasedací místnost  
a sanitární zázemí.
– prosklené příčky včetně polepů
– sekundární střecha včetně atiky
– kuchyňské linky
– klimatizace



MŠ BYSTŘICE
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Dočasná budova mateřské školky je spojením 
funkčnosti modulární stavby a kreativního  
řešení. Vytvořili jsme hezké prostředí, aby se 
dětem líbila.
– dodatečná fasáda z lakovaných CEMBRIT desek 
– teplovodní vytápění plynovým kotlem 
– datové rozvody včetně RACK 
– foliová střecha včetně vyhřívaných vpustí

REGION: Bystřice

DATUM REALIZACE: 2017

POČET MODULŮ: 21 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 360 m²



BIKEPARK - GASTRO MODUL
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Gastro modul s bike rampou pro sportovce  
jako součást revitalizované zelené plochy.  
V klasickém lodním kontejneru byly provedeny 
zakázkové úpravy.
– zámečnické konstrukce na míru
– výklopná okenice včetně plynových vzpěr
– premium sociální zázemí
– před-stěny pro zakrytování rozvodů

REGION: Praha

DATUM REALIZACE: 2021

POČET MODULŮ: 1 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 14 m²
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Moderně zařízená mateřská školka pro děti firem-
ních zaměstnanců poskytuje bezpečné a příjemné 
zázemí. Je zde zařízena herna, výdejna obědů, 
sociální zařízení, šatna a zázemí pro učitele.
– minerální akustický podhled
– multi-split klimatizační jednotky
– exteriérové hliníkové žaluzie
– před-stěny pro zakrytování rozvodů

REGION: Kuřim

DATUM REALIZACE: 2020−2021

POČET MODULŮ: 10 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 252 m²

MŠ TYCO ELECTRONICS CZECH
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Dvoupatrová administrativní budova  
s vnějším i vnitřním schodištěm tvoří  
zázemí s kancelářemi, kuchyní, denní  
místností a sanitárním zázemím.
– multi-split jednotky pro vytápění a chlazení 
– datové rozvody včetně EPS 
– sekundární střecha včetně atiky 
– budova splňující PENB skupiny C

REGION: Kolín

DATUM REALIZACE: 2019

POČET MODULŮ: 56 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 840 m²

TPCA - ADMINISTRATIVNÍ  
BUDOVA PRO ZAMĚSTNANCE



PENTA REAL ESTATE
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REGION: Praha

DATUM REALIZACE: 2021

POČET MODULŮ: 26 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 405 m²

Objekt pro pracovníky realizující stavbu, včetně 
kancelářského zázemí. Součástí dodávky jsou 
sanitární moduly, oplocení areálu a kompletní 
vybavení interiéru.
– prosklená interiérová příčka 
– customizace pomocí mesh bannerů 
– turniketová vrátnice se skenem obličeje 
– moduly provedení SMART
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Administrativní budova jako zázemí nemocnice 
poskytuje plnohodnotné zázemí pro zdravotníky. 
Jsou zde kancelářské prostory, sociální zázemí  
a technické místnosti.
– exteriérové hliníkové mechanické žaluzie
– multi-split jednotky pro vytápění a chlazení
– dodatečná fasáda z perforovaného plechu
– hromosvod DEHN, EPS, EZS, datové rozvody

REGION: Praha

DATUM REALIZACE: 2018

POČET MODULŮ: 21 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 360 m²

THOMAYEROVA 
NEMOCNICE
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Samostatný modul nabízí bezpečné zázemí  
pro pracovníky kurýrní společnosti. Jeho  
fasáda prošla customizací do designu  
zákazníka.
– datové rozvody včetně RACK 
– rolovací elektrická vrata 
– bezpečnostní mříže 
– příprava pro nabíjení elektrokol

REGION: Praha

DATUM REALIZACE: 2022

POČET MODULŮ: 1 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 15 m²

WEDO CZ
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REGION: Říčany

DATUM REALIZACE: 2021

POČET MODULŮ: 4 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 60 m²

Zázemí pobočky prodejce prémiových obytných 
vozů tvoří praktický a exklusivní prostor pro jed-
nání se zákazníky.
– hladké stěnové panely v antracitovém provedení
– velkoformátové prosklení z bezpečnostních skel
– skryté interiérové spojení jednotlivých modulů
– skleněné dveře
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REGION: Benešov

DATUM REALIZACE: 2021

POČET MODULŮ: 2 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 30 m²

Dva moduly slouží jako komfortní a moderní 
vrátnice. Díky třem oknům má obsluha skvělý 
přehled o pohybu u vstupu do areálu.
– kuchyňka na míru s vestavěnými spotřebiči
– prémiové sociální zázemí včetně doplňků
– atika v metalickém provedení
– klimatizace
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REGION: Obruby - Mladá Boleslav

DATUM REALIZACE: 2019

POČET MODULŮ: 7 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 105 m²

Speciálně upravený modul slouží jako zázemí 
pro obsluhu pískovny. Podstavec modulu 
umožňuje dobrý vizuální kontakt s dopravci  
a snadné nastavení váhy.
– kuchyňky na míru včetně spotřebičů
– klimatizace
– ocelový program na míru
– bezpečnostní rolety
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REGION: Klášterec nad Ohří

DATUM REALIZACE: 2019

POČET MODULŮ: 16 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 240 m²

Jednopodlažní modulární stavba poskytuje kan-
celářské zázemí. V budově jsou také šatny se 
sociální zařízením. Fasáda je nabarvena identicky 
jako všechny další výrobní závody zákazníka.
– centrální vzduchotechnika včetně jednotky
– multi-split klimatizační jednotky
– prémiová podlahová krytina
– exteriérové hliníkové žaluzie a rolety
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REGION: Kladno

DATUM REALIZACE: 2019

POČET MODULŮ: 27 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 405 m²

Dvoupodlažní budova je umístěna v interiéru 
výrobní haly. Jsou zde kanceláře, jednací míst-
nosti a zázemí, včetně sprch a šaten.
– centrální vzduchotechnika
– multi-split klimatizační jednotky
– zvýšená nosnost podlahy pro skladování 
– kuchyňky na míru
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Zastoupení pro ČR a SK

ALGECO - VÁŠ DODAVATEL MODULÁRNÍCH SYSTÉMŮ      
VÝROBA - PRONÁJEM - PRODEJ
CZ PRAHA - BRNO - OSTRAVA - SPYTIHNĚV - STARÉ MĚSTO

SK TRNAVA - ZVOLEN - PREŠOV




