
SKLADOVACÍ 
PROSTORY

ALgeCO.
Váš DODAVATeL  
mODuLáRnÍCh SYSTému

BEZPEČNÁ SKLADOVÁ REŠENÍ  
S MOŽNOSTÍ ROZŠÍRENÍ

ALgeCO.
VYTVáRÍme PRO VáS...

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. sPoRt - kultuRa - Volný čas

sPoRt - kultuRa - Volný čas

školy - školky

školy - školky

staVebnictVí a PRůmysl

staVebnictVí a PRůmysl

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

více informací naleznete na  www.algeco.cz

PARTNER CELOSVĚTOVÉHO VÝZNAMU

19 Zemí 5200 ZamĚstnanců 24 HoDin DostuPnost
Pronájem modulů připraven 
do 24 hodin (závisí na skla-
dových zásobách).

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

Funkční a flexibilní, to je zázemí Vašeho staveniště. komfortní 
podmínky pro všechny členy týmu - šatny, sprchy a sociální 
zařízení. samozřejmostí je také kancelář a meeting room.

VAŠE ZÁZEMÍ NA STAVENIŠTI

kanceláře - aDministRatiVa

kanceláře - aDministRatiVa

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.

KANCELÁŘE NA MÍRU



ALgeCO.
SKLADOVACÍ PROSTORY

BEZPEČNÁ  
SKLADOVá RešenÍ  
S MOŽNOSTÍ ROZŠÍRENÍ

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

CELESTICA
Region        kladno  / čR
sektor   průmysl
Účel použití   rozšírení sklad. prostor
Vybavení      obytné moduly
typ projektu  pronájem /36 měsíců
Počet mod./m2   24 ks/360 m2

Potřebujete skladovací prostory?
Potřebujete kombinaci skladu a kanceláře 
“v jednom”?
Potřebujete skladovací prostory pro teplotně 
citlivé materiály?
Algeco vám nabízí mnohostranně použitelnou 
typovou řadu modulového systému algeco 
storage.

    Všechny typy modulů mohou být vybaveny
    na přání zákazníka tímto zařízením:
* bezpečnostní zámek algeco lock
* regálový systém
* elektroinstalace s osvětlením
* absorber vlhkosti

PPL
Region        líbeznice  / čR
sektor   logistika
Účel použití   logistické sklady
Vybavení      modulární systém,
  rolovací vrata
typ projektu  pronájem /12 měsíců
Počet mod./m2   95 ks/1425 m2


