
SERWIS 360°
DLA TWOJEJ WYGODY
I BEZPIECZEŃSTWA

Zaufany partner w modułach kontenerowych



UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
Utrzymanie czystości jest ważne nie tylko dla komfortu, 
ale i bezpieczeństwa Twoich pracowników.
W ramach tego pakietu proponujemy Ci:
• usługę profesjonalnego, regularnego sprzątania
• maty wejściowe
• myjkę i czyszczarkę do butów
• usługę oczyszczenia szamba

INSTALACJE
SANITARNO-WENTYLACYJNE
Przekaż nam realizację instalacji sanitarno-wentylacyjnej.
W naszej ofercie znajdziesz:
• realizację instalacji wodno-kanalizacyjnej
• realizację instalacji wentylacyjnej
• realizację instalacji grzewczej
• klimatyzatory ścienne sterowane pilotem

WYPOSAŻENIE KUCHNI
Dobrze urządzona kuchnia powinna być 
przede wszystkim odpowiednio wyposażona. 
Proponujemy doposażenie Twojej kuchni 
w następujące elementy:
• czajnik elektryczny, kuchenkę mikrofalową
• zmywarkę, lodówkę
• dystrybutor wody
• aneks kuchenny
• glazurę i terrakotę

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI
Przy wyborze wyposażenia łazienki, warto kierować 
się względami funkcjonalnymi, estetycznymi oraz
komfortem korzystających z niej osób.
W naszej ofercie mamy:
• pralkę
• suszarkę do rąk
• podajniki do ręczników
• umywalkę
• glazurę i terrakotę

WYPOSAŻENIE
MAGAZYNOWE
Potrzebujesz uporządkować swoje
powierzchnie magazynowe? 
Zorganizuj tę przestrzeń poprzez 
wstawienie naszych zoptymalizowanych 
wymiarowo regałów stojących.

KABINY WC
Odpowiadając na potrzeby części z naszych klientów 
proponujemy Ci wynajem toalet przenośnych wraz 
z serwisem co tydzień lub co dwa tygodnie.



PAKIETY
BEZPIECZEŃSTWA
Do efektywnej realizacji swoich celów 
potrzebujesz poczucia bezpieczeństwa 
i gwarancji szybkiego wyjścia z każdej 
sytuacji kryzysowej. 
Nasze pakiety bezpieczeństwa obejmują:
• kradzież kontenera, kradzież z włamaniem 
• anomalie pogodowe (grad, zalanie wodą, uderzenie pioruna itp.)
• nieumyślne spowodowanie pożaru 
• nieumyślne uszkodzenie kontenera

ZABEZPIECZENIA
Pomożemy Ci urządzić 
bezpieczną przestrzeń, zgodną
z wymogami przepisów bezpieczeństwa.
Oferowane przez nas elementy 
wpływające na bezpieczeństwo
Twoje i Twoich pracowników to:
• gaśnice 2kg /6kg
• czujniki dymu
• apteczki
• oznakowanie BHP
• monitoring
• system alarmowy
• bramki obrotowe



MEBLE
Proponujemy Ci aranżację: gabinetów, stanowisk pracy, 
sal konferencyjnych, przestrzeni magazynowych a także
miejsc służących realizacji potrzeb pracowników: 
kuchni, jadalni czy szatni.
Nasze 3 standardy to:
• Standard ECONOMY – podstawowy i praktyczny.
• Standard COMFORT – wygodny i komfortowy. 
• Standard PREMIUM – ponadstandardowy 
   i dopasowany do wysokich wymagań.

WYPOSAŻENIE KONFERENCYJNE
Oferujemy Ci również dodatkowe wyposażenie 
do wykorzystania podczas spotkań.
Na Twoje życzenie dostarczymy Ci:
• projektor
• ekran projekcyjny

WYKOŃCZENIE
ZEWNĘTRZNE 
Wśród naszych elementów wykończenia
zewnętrznego znajdują się:
• przeszklony panel 1,06 m, 1,46 m i 2,5m
• przeszklone drzwi PVC ( jedno i dwuskrzydłowe)
• okno w  panelu 1,06 m, 1,46 m
• daszek
• taras (opcje: system WEMA, drewniane, ze sklejki)
• attyka
• folia z grafiką klienta/baner
• żaluzje i moskitiery
• elewacja
• podłogi (opcje: drewniane, wykładzina, inne)

ELEMENTY STALOWE
Dając możliwość tworzenia kilkukondygnacyjnych 
budynków zapewniamy również:
• schody stalowe z podestem 
• wewnętrzne klatki schodowe
• podesty 
• zewnętrzne klatki schodowe
• schody do zbiornika na fekalia

ELEKTRYKA I SIEĆ IT
Nie szukaj dodatkowych ekip. Zdaj się na nas. 
Nasze moduły są przystosowane 
do szybkiego montażu instalacji 
elektrycznych oraz sieci informatycznych.
Oferujemy Ci:
• pomiary elektryczne
• połączenia elektryczne
• sieć IT
• elektrykę w magazynie
• rozdzielnie budowlane
• oświetlenie punktowe (szynoprzewody)

CATERING
Możemy odciążyć Cię również w kwestii zaopatrzenia 
w dystrybutory wody i ekspresy do kawy, a także 
organizacji wyżywienia pracowników.
Mamy w ofercie:
• ekspresy do kawy
• dystrybutory wody
• usługi cateringowe

EKO ROZWIĄZANIA
Wprowadzenie rozwiązań ekologicznych nie tylko 
pozytywnie oddziałuje na środowisko, ale też generuje 
Twoje oszczędności oraz wpływa na poprawę komfortu 
pracy Twoich pracowników.
W naszej ofercie znajdziesz:
• panele fotowoltaiczne
• przeszklenia zewnętrzne i wewnętrzne
• oświetlenie LED
• wiatrołapy
• zbliżeniowe baterie umywalkowe
• listwy zasilające stand-by
• zbiorniki na deszczówkę

OGRODZENIA
Zorganizuj i zabezpiecz teren wokół 
swojego obiektu. Możesz skorzystać 
z oferowanych przez nas:
• przęseł ażurowych i pełnych
• bram ażurowych jedno i dwuskrzydłowych
• furtek ażurowych i pełnych
• bram pełnych jedno i dwuskrzydłowych



Jesteśmy światowym 
liderem oraz wynalazcą 

systemów konstrukcji modu-
łowych. Jesteśmy obecni w 18 

krajach europejskich, w Polsce w 6 
oddziałach: Gdańsku, Łodzi, Krakowie, 

Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.
Systemy modułowe Algeco to maksymalna 

elastyczność, etapowość i mobilność. Dzięki 
wymiennym ścianom z łatwością powiększysz lub 
ograniczysz przestrzeń, dobudujesz kondygnację 

lub wybierzesz wolnostojące obiekty. 

Zadzwoń
538 815 570

Wiemy jak optymalnie wykorzystać przestrzeń naszych modułów. 
Dostarczamy Ci gotowe rozwiązania do wykorzystania w Twojej inwestycji.
Serwis 360° Algeco to:
• przemyślane i bezpieczne koncepcje
• oszczędność czasu i ograniczenie kosztów związanych z zarządzaniem wieloma dostawami
• pomoc w doborze pakietu najbardziej dopasowanego do Twoich potrzeb

Serwis 360° dla Twojej wygody i bezpieczeństwa. 

 www.algeco.pl



O. Gdańsk 
tel. +48 538 810 013
e-mail: gdansk.pl@algeco.com

O. Wrocław 
tel +48 734 437 030
e-mail: wroclaw.pl@algeco.com

Centrala 
Algeco Polska Sp. z o.o.
tel. +48 58 303 95 33
e-mail: info.pl@algeco.com

O. Łódź 
tel. +48 734 432 417
e-mail: lodz.pl@algeco.com

O. Kraków / Katowice 
tel. +48 734 437 030
e-mail: krakow.pl@algeco.com

O. Poznań 
tel +48 538 810 007
e-mail: poznan.pl@algeco.com

O. Warszawa 
tel. +48 538 810 012
e-mail: warszawa.pl@algeco.com
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