
SMART OFFICE – kancelárie a administratívne budovy

SMART SCHOOL – školy a škôlky

SMART SHOP – predajné stánky

SMART INDUSTRY – priemysel a energetika

SMART STORAGE – skladovacie priestory

FLEXIBILNÉ  
MODULÁRNE  
RIEŠENIE

KATALÓG REFERENCIÍ



MAIER CZ

Prenájom modulov
Predaj modulov
Modulárne stavby

Obytné moduly
Sanitárne moduly
Skladové moduly
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REGIÓN: Prostějov

DÁTUM REALIZÁCIE: 2016

POČET MODULOV: 20 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 252 m²

Samostatne stojaci dvojpodlažný objekt,  
v ktorom sú umiestnené administratívne 
priestory, kancelárie, zasadacia miestnosť  
a sanitárne zázemie.
– presklené priečky vrátane polepov
– sekundárna strecha vrátane atiky
– kuchynské linky
– klimatizácia



Dvojposchodová administratívna budova 
s vonkajším aj vnútorným schodiskom tvorí 
zázemie s kanceláriami, kuchyňou, dennou  
miestnosťou a sanitárnym zázemím.
– multi-split jednotky na vykurovanie a chladenie 
– dátové rozvody vrátane EPS 
– sekundárna strecha vrátane atiky 
– budova spĺňajúca PENB skupiny C

REGIÓN: Kolín

DÁTUM REALIZÁCIE: 2019

POČET MODULOV: 56 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 840 m²

TPCA - ADMINISTRATÍVNA  
BUDOVA PRE ZAMESTNANCOV

Prenájom modulov
Predaj modulov
Modulárne stavby

Obytné moduly
Sanitárne moduly
Skladové moduly
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EMPIVERA A.S.

REGIÓN: Klášterec nad Ohří

DÁTUM REALIZÁCIE: 2019

POČET MODULOV: 16 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 240 m²

Jednopodlažná modulárna stavba poskytuje  
kancelárske zázemie. V budove sú aj šatne so  
sociálnym zariadením. Fasáda je nafarbená iden-
ticky ako všetky ďalšie výrobné závody zákazníka.
– centrálna vzduchotechnika vrátane jednotky
– multi-split klimatizačné jednotky
– prémiová podlahová krytina
– exteriérové hliníkové žalúzie a rolety

Prenájom modulov
Predaj modulov
Modulárne stavby

Obytné moduly
Sanitárne moduly
Skladové moduly
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PENTA REAL ESTATE

REGIÓN: Praha

DÁTUM REALIZÁCIE: 2021

POČET MODULOV: 26 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 405 m²

Objekt pre pracovníkov realizujúcich stavbu,  
vrátane kancelárskeho zázemia. Súčasťou  
dodávky sú sanitárne moduly, oplotenie  
areálu a kompletné vybavenie interiéru.
– presklená interiérová priečka 
– customizácia pomocou mesh bannerov 
– turniketová vrátnica so skenom tváre 
– moduly prevedenia SMART

Prenájom modulov
Predaj modulov
Modulárne stavby

Obytné moduly
Sanitárne moduly
Skladové moduly
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Administratívna budova ako zázemie nemocnice 
poskytuje plnohodnotné zázemie pre zdravotníkov. 
Sú tu kancelárske priestory, sociálne zázemie  
a technické miestnosti.
– exteriérové hliníkové mechanické žalúzie
– multi-split jednotky na vykurovanie a chladenie
– dodatočná fasáda z perforovaného plechu
– bleskozvod DEHN, EPS, EZS, dátové rozvody

REGIÓN: Praha

DÁTUM REALIZÁCIE: 2018

POČET MODULOV: 21 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 360 m²

THOMAYEROVA 
NEMOCNICA

Prenájom modulov
Predaj modulov
Modulárne stavby

Obytné moduly
Sanitárne moduly
Skladové moduly
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CAMPING WORLD NEUGEBAUER

REGIÓN: Říčany

DÁTUM REALIZÁCIE: 2021

POČET MODULOV: 4 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 60 m²

Zázemie pobočky predajcu prémiových obytných 
vozidiel tvorí praktický a exkluzívny priestor na 
jednanie so zákazníkmi.
– hladké stenové panely v antracitovom prevedení 
– veľkoformátové presklenie z bezpečnostných skiel
– skryté interiérové spojenie jednotlivých modulov
– sklenené dvere

Prenájom modulov
Predaj modulov
Modulárne stavby

Obytné moduly
Sanitárne moduly
Skladové moduly
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ALPLA PETROVICE - VRÁTNICA

REGIÓN: Benešov

DÁTUM REALIZÁCIE: 2021

POČET MODULOV: 2 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 30 m²

Dva moduly slúžia ako komfortná a moderná 
vrátnica. Vďaka trom oknám má obsluha skvelý 
prehľad o pohybe pri vstupe do areálu.
– kuchynka na mieru so vstavanými spotrebičmi
– prémiové sociálne zázemie vrátane doplnkov
– atika v metalickom prevedení
– klimatizácia

Prenájom modulov
Predaj modulov
Modulárne stavby

Obytné moduly
Sanitárne moduly
Skladové moduly
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Moderne zariadená materská škôlka pre deti firem-
ných zamestnancov poskytuje bezpečné a príjemné 
zázemie. Je tu zariadená herňa, výdajňa obedov, 
sociálne zariadenie, šatňa a zázemie pre učiteľov.
– minerálny akustický podhľad
– multi-split klimatizačné jednotky
– exteriérové hliníkové žalúzie
– pred-steny na zakrytovanie rozvodov

REGIÓN: Kuřim

DÁTUM REALIZÁCIE: 2020−2021

POČET MODULOV: 10 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 252 m²

MŠ TYCO ELECTRONICS CZECH

Prenájom modulov
Predaj modulov
Modulárne stavby

Obytné moduly
Sanitárne moduly
Skladové moduly
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MŠ BYSTŘICE

Dočasná budova materskej škôlky je spojením 
funkčnosti modulárnej stavby a kreatívneho  
riešenia. Vytvorili sme pekné prostredie, aby  
sa deťom páčila.
– dodatočná fasáda z lakovaných CEMBRIT dosiek 
– teplovodné vykurovanie plynovým kotlom 
– dátové rozvody vrátane RACK 
– fóliová strecha vrátane vyhrievaných vpustí

REGIÓN: Bystřice

DÁTUM REALIZÁCIE: 2017

POČET MODULOV: 21 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 360 m²

Prenájom modulov
Predaj modulov
Modulárne stavby

Obytné moduly
Sanitárne moduly
Skladové moduly
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BLOCK CAFE

Modul slúži ako zázemie na rýchle občerstvenie.
Spĺňa nielen požiadavky na dokonalé zázemie  
pre pracovníkov, ale aj všetky normy odboru 
gastro služieb.
– ALU elektrická bezpečnostná roleta 
– výdajové posuvné okná 
– dvojfarebné lakovanie 
– bezpečnostné dvere vrátane kovania

REGIÓN: Praha-Uhřiněves 

DÁTUM REALIZÁCIE: 2020

POČET MODULOV: 1 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 18 m²

Prenájom modulov
Predaj modulov
Modulárne stavby

Obytné moduly
Sanitárne moduly
Skladové moduly
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BIKEPARK - GASTRO MODUL

Gastro modul s bike rampou pre športovcov  
ako súčasť revitalizovanej zelenej plochy.  
V klasickom lodnom kontajneri boli vykonané 
zákazkové úpravy.
– zámočnícke konštrukcie na mieru
– výklopná okenica vrátane plynových vzpier
– premium sociálne zázemie
– pred-steny na zakrytovanie rozvodov

REGIÓN: Praha

DÁTUM REALIZÁCIE: 2021

POČET MODULOV: 1 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 14 m²

Prenájom modulov
Predaj modulov
Modulárne stavby

Obytné moduly
Sanitárne moduly
Skladové moduly
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PIESKOVŇA OBRUBY

REGIÓN: Obruby-Mladá Boleslav

DÁTUM REALIZÁCIE: 2019

POČET MODULOV: 7 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 105 m²

Špeciálne upravený modul slúži ako zázemie 
pre obsluhu pieskovne. Podstavec modulu  
umožňuje dobrý vizuálny kontakt s dopravcami  
a jednoduché nastavenie váhy.
– kuchynky na mieru vrátane spotrebičov
– klimatizácia
– oceľový program na mieru
– bezpečnostné rolety

Prenájom modulov
Predaj modulov
Modulárne stavby

Obytné moduly
Sanitárne moduly
Skladové moduly
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STROJÁREŇ TEDESCO

REGIÓN: Kladno

DÁTUM REALIZÁCIE: 2019

POČET MODULOV: 27 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 405 m²

Dvojpodlažná budova je umiestnená v interiéri 
výrobnej haly. Sú tu kancelárie, rokovacie miest-
nosti a zázemie, vrátane spŕch a šatní.
– centrálna vzduchotechnika
– multi-split klimatizačné jednotky
– zvýšená nosnosť podlahy na skladovanie 
– kuchynky na mieru

Prenájom modulov
Predaj modulov
Modulárne stavby

Obytné moduly
Sanitárne moduly
Skladové moduly
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Samostatný modul ponúka bezpečné zázemie  
pre pracovníkov kuriérskej spoločnosti. Jeho  
fasáda prešla customizáciou do designu  
zákazníka.
– dátové rozvody vrátane RACK 
– rolovacie elektrické brány 
– bezpečnostné mreže 
– príprava na nabíjanie elektrobicyklov

REGIÓN: Praha

DÁTUM REALIZÁCIE: 2022

POČET MODULOV: 1 ks

PODLAHOVÁ PLOCHA: 15 m²

WEDO CZ

Prenájom modulov
Predaj modulov
Modulárne stavby

Obytné moduly
Sanitárne moduly
Skladové moduly

SK  +421 911 705 276  www.algeco.sk            CZ  +420 733 690 207  www.algeco.cz



ALGECO s.r.o. 
Olšík 586 • 763 64  Spytihněv 
trnava.sk@algeco.com • www.algeco.sk
info.cz@algeco.com • www.algeco.cz

SK  +421 911 705 276
CZ  +420 733 690 207 

Zastúpenie pre ČR a SK

ALGECO - VÁŠ DODÁVATEĽ MODULÁRNYCH SYSTÉMOV      
VÝROBA - PRENÁJOM - PREDAJ
CZ PRAHA - BRNO - OSTRAVA - SPYTIHNĚV - STARÉ MĚSTO

SK TRNAVA - ZVOLEN - PREŠOV


