
Twój zaufany partner 
w modułach kontenerowych
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Moduły Algeco mogą stanowić pojedyncze, wolnostojące obiekty, lub tworzyć budynki 
zróżnicowane przestrzennie. Łącząc moduły uzyskuje się praktycznie nieograniczoną 
powierzchnię, którą można organizować ściankami działowymi w zależności od potrzeb. 
Do najważniejszych zalet technologii modułowej należą: lekka konstrukcja, łatwość 
montażu i demontażu, oraz możliwość zmiany przeznaczenia takiego obiektu. Wysoka 
jakość sprawia, że budynki modułowe sprawdzają się zarówno w projektach tymczaso-
wych, jak i długoterminowych. 
Dbamy nie tylko o właściwe konstrukcje, ale też o wyposażenie. Wiemy jak optymalnie 
wykorzystać przestrzeń naszych modułów. 
Dostarczamy gotowe rozwiązania do wykorzystania w Twojej inwestycji. 

Budownictwo
modułowe

Innowacyjne moduły kontenerowe 
na miarę Twojego biznesu.
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Dostarczamy 
naszym Klientom 
cokolwiek potrzebują 
– zawsze i wszędzie

Algeco jest liderem budownictwa modułowego.  
Dzięki unikalnemu know-how i dwudziestoletniemu  
doświadczeniu wyznaczamy trendy na światowym 
rynku budownictwa prefabrykowanego. Jednak to 
Twoje potrzeby są dla nas punktem wyjścia. 
Tworzymy rozwiązania na miarę Twojego biznesu. 
Nasze moduły znajdują zastosowanie zarówno  
w projektach tymczasowych, jak i długoterminowych. 
Oferujemy Ci zarówno ich sprzedaż, jak i wynajem.

Jesteśmy: 
Dostępni 
kiedykolwiek ma miejsce projekt, duży czy mały, jesteśmy 
gotowi realizować dostawę gdziekolwiek. 
Elastyczni
cokolwiek Klienci potrzebują – powierzchni, mebli, wypo-
sażenia, łączności – zapewniamy rozwiązania pod klucz. 
Rzetelni
kiedykolwiek zachodzi taka potrzeba, dysponujemy wie-
dzą eksperta, aby właściwie wykonać zadanie.
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Nasze rozwiązania – 4 linie produktowe 
4 rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb  
i Twojego budżetu!

Prestiżowe budynki modułowe linii PROGRESS to 
pomieszczenia charakteryzujące się użyciem 
wysokiej jakości materiałów, szczególną dbało-
ścią o jakość wykończenia i precyzję wykonania 
oraz szczegółową kontrolą jakości. 
Linia ALGECO PROGRESS pozwala na tworzenie 
ulepszonego, jeszcze bardziej komfortowego, 
środowiska pracy. Moduły tej linii  charakteryzują 
się doskonałym wykończeniem i ciekawym  
designem. 

Wysoka jakość,
precyzja  

i elegancja Al
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Biura, zaplecza budów, sale konferencyjne, stołówki, szkoły czy modułowy kontenerowe na imprezy – w Algeco znajdziesz dokładnie 
te rozwiązania, których potrzebujesz. Poprzez oferowane 4 linie produktowe odpowiadamy na wszystkie Twoje potrzeby i spełniamy 
wszystkie Twoje oczekiwania. Każda nasza realizacja jest dokładnie przygotowywana i dopasowywana do specyfiki Twojej firmy  
i profilu Twoich pracowników. 

Budynki modułowe linii ADVANCE po-
zwalają na nieograniczone możliwości 
użytkowania. Sprawdzają się zarówno 
jako przestrzenie dla 1-2 osób, jak i po-
mieszczenia komfortowej pracy kilku-
dziesięciu osób. Różnorakie warianty 
konfiguracji umożliwiają dopa sowanie do 
indywidualnych potrzeb naszych klien-
tów i znajdują zastosowanie w różnorod-
nych branżach. 

ALGECO ORIGIN to linia produktów zaprojekto-
wana by sprostać oczekiwaniom klientów, którzy 
szukają prostych i funkcjonalnych rozwiązań.  
To kontenery, które charakteryzują się brakiem 
modułowości. Idealnie sprawdzą się na aranża-
cję małych przestrzeni. 

ALGECO STORAGE to bezpieczne rozwiązanie 
przechowywania i ochrony sprzętu przed kra-
dzieżą i aktami wandalizmu.

Elastyczność,
funkcjonalność  

i komfort

Dostępność,
prostota  

i praktyczność
Bezpieczeństwo  

i organizacja
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Algeco Progress to wysokiej jakości innowacyjne rozwiązanie modułowe, odpowiadające nawet 
najbardziej wyrafinowanym potrzebom naszych klientów. Algeco dba nie tylko o właściwą kon-
strukcję, ale i o design. Przedstaw nam swoją wizję, my zapewnimy jej kompleksową realizację. 

Wysoka jakość, precyzja i elegancja.

Algeco
Progress

Linia Progress została stworzona, aby podnieść prestiż wizerunku Twojej marki. 
To dobry krok do sukcesu Twojego biznesu.

Zastosowanie:
• siedziba firmy
• biuro
• showroom
• biuro obsługi klienta
• placówka użyteczności publicznej
 

Elementy wykończenia zewnętrznego:
• elewacja
• przeszklenie zewnętrzne
• przeszklenie wewnętrzne
• taras
• attyka
• żaluzje
• obrandowanie
• malowanie
• elementy dekoracyjne
• wykończenie wewnątrz na życzenie klienta
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Algeco Advance oznacza maksymalną elastyczność i konfigu
rowalność. Moduły kontenerowe Advance dają możliwość  
ho ryzontalnego i wertykalnego łączenia oraz tworzenia pomiesz
czeń o nieograniczonej przestrzeni. Wymienne ściany pozwalają 
na dowolną aranżację powstałych wnętrz, na każdym etapie 
użytkowania. 
Algeco Advance+ to doskonałe rozwiązanie pod względem 
nowoczesnego i bezpiecznego gospodarowania przestrzennych 
projektów. Oferujemy eleganckie i stylowe moduły, z najwyższej 
jakości wyposażeniem. Advance+ gwarantuje bezpieczeństwo 
dla środowiska oraz komfort i wygodę użytkowania.

Zastosowanie:
• biuro 
• event 
• aranżacja hali produkcyjnej 
• sklep 
• mieszkanie socjalne 
• kantyna 
• szatnia 
• portiernia 
• zaplecze budów 
• pomieszczenie dla pracowników 
• placówki oświatowe 
• lokale usługowe: restauracja, bar czy miejsca kulturalne
• dworzec kolejowy

Asortyment modułów linii ADVANCE 
obejmuje różne typy kontenerów. Dzięki 
ich zestawianiu można tworzyć obiekty  
o dowolnym przeznaczeniu i powierzchni.

Algeco
Advance
Elastyczność, funkcjonalność i komfort
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Algeco Origin to najlepsza opcja dla klientów, 
którzy potrzebują małej powierzchni. 
Kontenery typu Origin nie posiadają cech moduło-
wości, tzn nie mają możliwości łączenia ścian.

Algeco Storage to idealne rozwiązanie na stworzenie 
powierzchni magazynowej do składowania materiałów  

budowlanych lub jako magazyn o charakterze użytkowym. 

GE
Wymiary zewnętrzne
Długość: 6,058 m
Szerokość: 2,438 m
Wysokość 2,80 m 
Powierzchnia 14,70 m2

Wymiary wewnętrzne
Długość: 5,93 m
Szerokość 2,31 m
Wysokość: 2,5 m
Powierzchnia: 13,7 m2

ANTIVANDAL
Wymiary zewnętrzne
Długość: 6,058 m
Szerokość: 2,438 m
Wysokość 2,435 m 
Powierzchnia 14,70 m2

Wymiary wewnętrzne
Długość: 5,718 m
Szerokość 2,298 m
Wysokość: 2,135 m
Powierzchnia: 13,1 m2

STRÓŻÓWKA (2,5 x 3)
Wymiary zewnętrzne
Długość: 2,995 m
Szerokość: 2,438 m
Wysokość 2,80 m 
Powierzchnia 7,35 m2

Wymiary wewnętrzne
Długość: 2,82 m
Szerokość 2,25 m
Wysokość: 2,50 m
Powierzchnia: 6,80 m2

STRÓŻÓWKA (2 x 2)
Wymiary zewnętrzne
Długość: 2,00 m
Szerokość: 2,00 m
Wysokość 2,79 m 
Powierzchnia 4 m2

Wymiary wewnętrzne
Długość: 1,79 m
Szerokość 1,79 m
Wysokość: 2,50 m
Powierzchnia: 3,20  m2

Algeco
Origin
Dostępność, prostota  
i praktyczność

Algeco
Storage
Kontenery magazynowe 
– bezpieczeństwo 
i organizacja

Wymiary kontenera magazynowego:

zewnętrzne / wewnętrzne 

długość: 
6 058 mm / 5 898 mm  
szerokość: 
2 438 mm / 2 350 mm 
wysokość: 
2 591 mm / 2 390 mm  
 
Wymiary otworu drzwiowego:
szerokość / wysokość  
2 340 mm / 2 280 mm  

Informacje techniczne:
maks. waga brutto: 
30 480 kg  
tara: 
2 245 kg  
maks. ładowność: 
28 235 kg  
pojemność: 
33,1 m3 / 11 europalet
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• obiekt łączący halę produkcyjną z istniejącym biurem
• elewacja z płyt wiórowo-cementowych
• przeszklenia zewnętrzne w profilach
• centralne ogrzewanie
• kratka wentylacyjna w przeszkleniach wewnętrznych
• przeszklenia wewnętrzne w profilach
• indywidualne oprawy oświetleniowe
• instalacja CO ukryta w zabudowie kontenerów
• panele podłogowe
• serwerownia sieci IT
• ściana ogniowa

Biura Niczuk Metal
Biuro, 10 modułów, powierzchnia: 180 m²

Nasze realizacje
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• indywidualny system wentykacyjny oparty o 3 centrale w pełni zautomatyzowane, 185 wentylowanych szafek
• obiekt połączony z budynkiem głównym
• w pełni wyposażona łazienka (ceramika, glazura, terakota)
• jednostki wentylacyjno-klimatyzacyjne umieszczone na dachu
• sieć wodno- kanalizacyjna, IT, serwerownia z UPS
• węzeł cieplny 300 kW oparty o zasobniki 3500 l
• elewacja z płyt kompozytowych
• przeszklone drzwi
• attyka
• oświetlenie w technologii LED
• system ppoż., drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe, oddzielające strefy ogniowe
• klatki schodowe wewnętrzne

KGHM

Nasze realizacje

Pomieszczenia socjalne 
45 modułów, powierzchnia 657 m²
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Elektrownia
Jaworzno

Nasze realizacje

Zaplecze budowy 
783 moduły, powierzchnia 10600 m²

• zaplecze budowy elektrowni
• biura, kantyny, korytarze, szatnie i toalety
• przeszklone drzwi zewnętrzne i wewnętrzne 
• przeszklenia zewnętrze i wewnętrzne 
• klatki schodowe wewnętrzne i zewnętrzne
• zabezpieczenia przeciwpożarowe 
• usługa codziennego sprzątania modułów
• wyposażenie meblowe biur, kuchni i toalet
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Solaris
Sanitariaty, biura
31 modułów
powierzchnia 418,5 m²

• biura, szatnie oraz jadalnie
• przestrzeń dla 150 pracowników
• projekt budowlany Klienta
• modernizacja części sanitarnej, jadalnej oraz sieci IT
• czas realizacji od podpisania umowy: 2,5 miesiąca

• wykorzystano moduły: biurowe, korytarzowe oraz sanitarne
• 2 kuchnie
• instalacja IT, monitoring, system alarmowy
• wyposażenie Serwisu 360°
• budynek modułowy został połączony z halą sortowania przesyłek

Procyon
Biura 
28 modułów 
powierzchnia 406 m²

• główna siedziba firmy
• obiekt dostosowany do potrzeb Klienta
• elewacja z płyty cementowej
• przeszklenia zewnętrzne w profilach
• schody wewnętrzne
• przeszklenia wewnętrzne w profilach
•  instalacje: elektryczne, IT, wodno-kanalizacyjna, wentylacyjno-klimatyzacyjna
• wyposażenie kuchni

Przedszkole, Wrocław
Placówka oświatowa
34 moduły
powierzchnia 488 m²

Męskie Granie Żywiec
Event

•  konfiguracja zgodnie z wymaganiami Klienta
•  toalety dla dzieci według obowiązujących przepisów
•  przeszklenia zewnętrzne w profilach
•  szybka instalacja z poszanowaniem norm konstrukcyjnych,  

środowiskowych i bezpieczeństwa
•  6 przedszkoli w 4 tygodnie

•  bary i strefy chill-out – zaplecze serii koncertów Męskie Granie 
sponsorowanych przez Żywiec

• podłogowa instalacja elektryczna
• unoszone klapy zewnętrzne
• przeszklenia hartowane
• tarasy zewnętrzne
• oklejanie kontenerów grafiką
• oświetlenie oparte na ściemniaczach
• współpraca przez 2 edycje

Rossmann
Drogeria
16 modułów
powierzchnia 233 m²

•  powierzchnia sklepowa, 
•  pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym
• zaplecze magazynowe i sanitarne
•  elewacja z płyt dibond
•  attyka
•  przeszklenia zewnętrzne o podwyższonej absorpcji promieni UV
•  lampy rastrowe
•  instalacje: IT, wentylacyjno-klimatyzacyjna i wodno-kanalizacyjna

TNT
Biura
30 modułów
powierzchnia 405 m²
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Oferta szyta na miarę 
nowoczesnego biznesu.Technologia 

modułowa 
Algeco

Zaczynając od jednego modułu Algeco buduje obiekty o powierzchni od 15 m2. 
Spełniają one wszystkie potrzeby Klientów. Konstrukcje modułowe mogą być 
przeznaczone do użytku tymczasowego lub stałego, do sprzedaży jak i na  
wynajem. 

1. Dach
- blacha profilowana 0,63 mm, profil 40 mm
- wełna mineralna 80 mm
- folia PE: 0,1 mm
- płyta laminowana 10 mm 
- U= 0,44 W/m2K
Dach nie jest przeznaczony do chodzenia

2. Podłoga
- ocynkowana blacha profilowana 0,63 mm
- wełna mineralna 100 mm
- folia PE: 0,1 mm
- płyta wiórowa 19 mm
- wykładzina podłogowa PCV 1,5 mm
- U= 0,35 W/m2K

3. Ściany zewnętrzne
- ocynkowana blacha profilowana 0,63 mm
- wełna mineralna 80 mm
- folia PE: 0,1 mm
- płyta laminowana 10 mm
- U=0,45 W/m2K

4. Okna: 
- PCV, białe 
- szer. 2060 mm x wys. 1220 mm
- trójdzielne, części boczne nieotwierane, 
skrzydło środkowe rozwierno-uchylne, prawe, 
pakiet szybowy 4/12/4
- rolety z PCV 

5. Drzwi zewnętrzne
- o wym.: 875 mm x 2000 mm
- blacha ocynkowana, lakierowana

6. 2 gniazda wtykowe

7. 2 oprawy pasmowe (58 W) z kloszem, 1 
oprawa pasmowa (36 W) z kloszem

8. Ogrzewanie elektryczne 2kW/2,5kW

9. Kolor: RAL1015

1. Dach 
- ocynkowana blacha płaska 0,6 mm
- wełna mineralna 120 mm
- folia PE: 0,1 mm
- płyta laminowana 10 mm
- U=0,30 W/m2K
Dach nie jest przeznaczony do chodzenia

2. Podłoga:
- blacha ocynkowana 0,6 mm
- wełna mineralna 100 mm
- folia PE: 0,1 mm
- płyta wiórowa 20 mm
- wykładzina podłogowa PCV 1,5 mm
- U=0,34 W/m2K

3. Ściany zewnętrzne 
- ocynkowana blacha 0,6 mm
- wełna mineralna 60 mm
- folia PE: 0,1 mm
- płyta laminowana 10 mm
- U=0,57 W/m2K
- system paneli wymiennych, szer. 1160 mm

4. Okno
- PCV, białe 
- szer. 1760 mm x wys. 1115 mm
- dwudzielne, skrzydło prawe rozwierno-uchylne, 
skrzydło lewe stałe lub rozwierno-uchylne
- pakiet szybowy 4/16/4
- rolety z PCV 

5. Drzwi zewnętrzne
- o wym.: 800 mm x 2002 mm
- blacha ocynkowana, lakierowana

6. 2 gniazda wtykowe

7. 2 sztuki lamp świetlówkowych 2x36 W

8. Ogrzewanie elektryczne 2kW

9. Kolor: RAL 7040

Gold Silver
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IN26

A1

IN26 z przedsionkiem

B1

INS26WC

INS1

INS2

INS3

Kontenery socjalne Kontenery sanitarne
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Kontenery sanitarne Kontenery sanitarne

XNS4

XNS5

DHWC

S1

S2

S3
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Kontenery sanitarne

S5

S4

SU

Kontenery korytarzowe

TT FT26

FT25

SC K7

K5
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Stróżówki

2,5 x 3 mz wąskim korytarzem
GOLD

z wąskim korytarzem
SILVER

z szerokim korytarzem
GOLD

z szerokim korytarzem
SILVER 2 x 2 m

Zestawy korytarzowe
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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

Proponujemy Ci aranżacje:
gabinetów, stanowisk pracy, sal konferencyjnych, przestrzeni 
magazynowych, a także miejsc służących realizacji potrzeb 
pracowników: kuchni jadalni czy szatni.

Nasze 3 standardy mebli to:
• Standard ECONOMY – podstawowy i praktyczny
• Standard COMFORT – wygodny i komfortowy
• Standard PREMIUM – dopasowany do wysokich wymagań

Wyposażenie 
magazynowe

Wyposażenie 
łazienki

Utrzymanie 
czystości

Wyposażenie 
kuchni

Instalacje 
sanitarno
-wentylacyjne

Pakiety 
bezpieczeństwa

Kabiny WC

Zabezpieczenia

EKO rozwiązania

Elektryka i sieć IT

Meble

Wykończenie 
zewnętrzne

Wyposażenie 
konferencyjne

Ogrodzenia

Catering

Elementy stalowe

Serwis
dla Twojej wygody i bezpieczeństwa.

Wiemy, jak optymalnie wykorzystać przestrzeń naszych modułów.  
Dostarczamy Ci gotowe rozwiązania do wykorzystania w Twojej inwestycji. 
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Dlaczego 
Algeco?
Algeco to:
• wyjątkowa obsługa klienta
• kompleksowe rozwiązania
• dostosowanie modułów do indywidualnych potrzeb Klienta

Identyfikacja
potrzeb

Bycie liderem na rynku konstrukcji modułowych zobowiązuje 
nas do szerzenia kultury bezpieczeństwa. Dokładamy wszelkich 
starań, aby wypracować dobre nawyki, które będą miały pozy-
tywne przełożenie na zdrowie naszych pracowników i środowi-
sko naturalne. Wierzymy, że to kluczowy element właściwie 
funkcjonującego przedsiębiorstwa. 

Algeco obiecuje: 
•  stale optymalizować metody i procesy, które zapewniają bez-

pieczne środowisko pracy; 
• regularnie szkolić wszystkich pracowników;
•  dbać o środowisko naturalne, poprzez właściwą utylizację oraz 

wykorzystywanie neutralnych dla przyrody produktów i mate-
riałów. 

Projekt 
i wycena

Podpisanie 
umowy

Przygotowanie
modułów Transport Montaż

Aranżacja 
modułów 
(opcjonalnie)

Przekaż nam kompleksową realizację Twojej inwestycji.

Bezpieczeństwo 
i zdrowie pracowników  
naszą wartością.

?



Centrala
ul. Jana Keplera 20
80-299 Gdańsk
tel.: +48 58 303 95 33
e-mail: info.pl@algeco.com

Oddział Gdańsk
ul. Budowlanych 21 
80-298 Gdańsk-Kokoszki
tel.: +48 538 810 008
e-mail: gdansk.pl@algeco.com 

Oddział Kraków
ul. Daszyńskiego 10 
32-065 Krzeszowice 
tel.: +48 73 446 08 15
e-mail: krakow.pl@algeco.com

Oddział Poznań
ul. Cmentarna 29A
62-020 Swarzędz–Jasin
tel.: +48 728 931 221
e-mail: poznan.pl@algeco.com

Oddział Poznań filia w Szczecinie
ul. Kniewska 21
70-846 Szczecin 
tel.: +48 538 898 318
e-mail: poznan.pl@algeco.com

Oddział Warszawa
al. Krakowska 39
05-090 Sękocin Nowy
tel.: +48 22 852 23 60
e-mail: warszawa.pl@algeco.com

Oddział Warszawa filia w Łodzi
ul. Lutomierska 50 
95-200 Pabianice
tel.: +48 73 443 24 17
e-mail: lodz.pl@algeco.com

Oddział Wrocław
ul. Międzyleska 6 E
50-514 Wrocław
tel.: +48 71 72 56 222
e-mail: wroclaw.pl@algeco.com

www.algeco.pl


