
Kontener bazowy 
- rozwiązanie optymalne cenowo

ATRAKCYJNA CENA
potwierdzona jakość
Moduły w limitowanym 

Standardzie Bazowym są 
konkurencyjne cenowo. 
Standard Bazowy jest 

skierowany do klientów 
szukających możliwości 

zbudowania jedno lub 
dwupoziomowych budynków.

DOSTĘPNOŚĆ
„od ręki”

Najnowsza oferta Algeco jest 
dostępna od zaraz - moduły są 
wyprodukowane i gotowe do 

sprzedaży (jest to jedyna 
możliwość nabycia Standardu 
Bazowego). Liczba modułów 

w Standardzie Bazowym 
jest limitowana.   

ZASTOSOWANIE
Standardu Bazowego

Moduły w Standardzie Bazowym 
idealnie nadają się do 

zastosowania w prostych 
budynkach. Można wykorzystać je 

jako pomieszczenia biurowe, 
archiwalne lub mieszkalne, 

zaplecze na budowie, proste biura 
sprzedaży, szatnie lub zaplecza 

sportowe i inne.  

WSPARCIE
ekspertów

Od początku inwestycji, poprzez jej 
realizowanie, a następnie 

użytkowanie budynków do 
dyspozycji naszych klientów 
pozostają eksperci Algeco. 

Pomogą oni zarówno na etapie 
projektowania budynku, doboru 

odpowiednich modułów, 
doradztwie przy wykończeniu 

budynku czy też serwisowania.

Poszukując optymalnych rozwiązań dla naszych klientów firma Algeco przygotowała limitowaną 
serię modułów  „Standard Bazowy”. Są one dostępne w konkurencyjnej cenie, zachowując 
jednocześnie wszelkie zalety dotychczas oferowanych modułów - szybkość budowy, możliwość 
skalowania obiektów, przenoszenia ich czy dostosowania ich do indywidualnych potrzeb klienta.



Moduły Standardu Bazowego można dowolnie łączyć
z modułami wszystkich innych linii dostępnych w ofercie Algeco.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne:
Wymiary wewnętrzne:
Powierzchnia użytkowa:
Ilość paneli ściennych:
Ilość możliwych kondygnacji:

Konstrukcja ramy:

Okno:

Instalacja elektryczna:

Ogrzewanie:
Podłoga:

Dach:

Ściany:

szer.2435 mm, dług. 6055 mm, wys.
2790 szer.2225 mm, dług. 5845 mm,
wys. 2500 12,88 m2
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2 

Konstrukcja modułu dopuszcza obciążenie śniegiem 0.70 kN m−2 , wiatrem  0.37 kN m−2 , równomierne
obciążenie podłogi 1.5kN / m−2 . Waga kontenera jest zależna od jego wykończenia i wynosi 2, 100-2,500 kg.

Rama spawana stalowa z profili zimnogiętych (stal S 355 JO).
Obwodowe belki w podłodze i dachu ze wspawanym rusztem. 
Cztery Słupy w narożach

Jedno okno rozwierno – uchylne PCV o wymiarach 985x1115 mm. Nie
wyposażone w roletę zewnętrzną. U= 1.35 W/m2K

Dwie lampy jarzeniowe podwójne (2x36 W).
Dwa gniazda podwójne 230V.

Konwektorowy grzejnik elektryczny o mocy 2kW z termostatem.

PVC Gamrat „szary marmur” : 1.5 mm
U=0.52 W/m2K Płyta wiórowa o grubości: 22.0 mm 

Folia paroprzepuszczalna  - typ PE : 0.16 mm
Izolacja (wełna mineralna) WLG=0.039 W/m K: 60.0 mm
Blacha ocynkowana: 0.6 mm

Blacha ocynkowana: 0.6 mm
U=0.36 W/m2K Izolacja (wełna mineralna) WLG=0.039 W/m K: 60.0 mm

Folia paroprzepuszczalna  - typ PE : 0.16 mm
Obustronnie laminowana płyta wiórowa (biała):     10.0 mm
Ściany: Wykonane z wymiennych paneli o szerokości 1160 mm

Blacha ocynkowana: 0.6 mm
U=0.36 W/m2K Izolacja (wełna mineralna) WLG=0.039 W/m K: 60.0 mm

Folia paroprzepuszczalna  - typ PE: 0.16 mm
Laminowana płyta wiórowa (biała):  10.0 mm

Kontakt: 
Gdańsk tel.: +48 532 790 438, Warszawa tel.: +48 660 762 537, Poznań tel.: +48 539 522 020,

Kraków tel.: +48 734 460 815, Wrocław tel.: +48 734 460 832,
Łódź tel.: +48 734 432 417, Szczecin tel.: +48 538 898 318 

www.algeco.pl  


