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Kdo jsme?
Jsme Algeco

Servisní a prodejní organizace, 
která poskytuje komplexní služby v oblasti servisu 360°.

Náš cíl
Společně budujeme udržitelnou budoucnost.

Téměř 60 let zkušeností
Již téměř 60 let pomáháme organizacím po celém 

světě a poskytujeme jim dočasná prostorová řešení.

www.algeco.cz



www.algeco.com

Proč Algeco?
Ušetřete čas, starosti a náklady spojené se spoluprací s více dodavateli 
současně. Naše produkty k pronájmu jsou okamžitě dostupné po celé 
zemi s rychlou a bezproblémovou instalací.

Řešení „na klíč”

Naše nabídka „na klíč” je řada řešení 
na míru vašim potřebám, 

nezbytných pro komplexní 
realizaci projektu.

Vše si můžete objednat na jednom 
místě, u jednoho zástupce.

Nejlepší hodnota

Díky úsporám z rozsahu 
naše produkty a služby 

vyvažují kvalitu 
a nabízejí nejlepší 
možnou hodnotu.

Dostupnost

Z téměř 6 000 jednotek 
k pronájmu máme 

nejširší nabídku modulů 
na českém

i slovenském trhu.

Celostátní servis

Díky 5 pobočkám 
v Česku i na Slovensku dokážeme 

rychle doručit a nainstalovat 
moduly až na vaše místo 

realizace.

www.algeco.cz



Mezinárodní rozsah

Algeco je členem mezinárodní 
skupiny Modulaire Group

Je předním dodavatelem 
v Evropě, Asii a Tichomoří
se specializací na modulární výstavbu.

Obsluhujeme:

25
zemí

v Evropě, Asii 
i Austrálii

6 000
pracovníků

v 250 lokacích

250 000
jednotek

s čistým jměním 
přes 3 miliardy dolarů

Algeco CZ + SK

200
pracovníků

V 5 klíčových 
lokalitách

385
modulů

Průměrně dodaných 
měsíčně

5
poboček + 

1 výrobní závod 

www.algeco.cz
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SERVIS 360°

SERVIS 360°
Jsou kompletní a funkční řešení 
„na klíč” bez ohledu na velikost projektu.

SERVIS 360° zahrnuje telekomunikační 
infrastrukturu, služby zvyšující komfort, 
estetiku nebo bezpečnost práce.

Zkušený tým
Výborná spolupráce mezi jednotlivými 
pobočkami nám umožňuje poskytovat 
zákazníkům v regionech ta nejefektivnější 
a cenově nejvýhodnější řešení.

Celý back office připravíte kontaktováním pouze jedné osoby z Algeco!

Můžete si vybrat ze tří úrovní našich řešení:

www.algeco.cz



Kontakt
ALGECO s.r.o.
Olšík 586
763 64 Spytihněv

www.algeco.cz

E-mail: info.cz@algeco.com

www: algeco.cz

Telefon: +420 577 113 030
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