Flexibele oplossingen
voor uw
huisvestingsvraagstuk
wereldwijd

Kantoren, publieke sector
KINDERDAGVERBLIJVEN EN SCHOLEN
bouw en industrie
ZORGCENTRA, RUST- EN VERPLEEGHUIZEN
EVENEMENTEN, BEURZEN EN EXPOSITIES
ON- EN OFFSHORE
SERVICE

MEER DAN 50 JAAR
ERVAREN IN INDUSTRIE,
PETROCHEMIE EN BOUW
Wilt u een kantoor/ bureel,
een vergaderruimte, kleedof sanitaire ruimtes, opslag
containers op uw projectlocatie
of bouw/werfterrein?
Slechts een paar modules of
een grote ruimte op een
booreiland? Algeco zorgt er
voor dat u snel over extra
ruimte kunt beschikken.
Waar ook ter wereld.

WANT U WILT
TOCH OOK ENKEL
DE BESTE WERK
OMSTANDIGHEDEN
VOOR UW
WERKNEMERS
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Algeco is vertrouwd met de
veiligheidsvoorschriften in
industrie, petrochemie en bouw.
Wij kennen als geen ander het
belang van veiligheid en precisie.
Algeco puzzelt met modulaire
units tot het uw wensen binnen
uw budget realiseert.

ALGECO
STORAGE
CONTAINER OPSLAG
EN VERVOER

• Waardevol en gevaarlijk materiaal bergt u veilig op.
• Mogelijkheid tot extra opties: zoals stellingen,
elektriciteit, vensters of warm water, uitgevoerd in uw
huisstijl (bijvoorbeeld geverfde buitenwanden).
• CSC-gecertificeerd.
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Tijdelijke kantoorruimte kleed
		
sanitaire ruimtes ontspa
zelfvoorzienende ruimtes
Flexibele ruimte
oplossingen op maat
Alle units zijn te huur, direct uit voorraad leverbaar.
De units zijn modulair, ze kunnen gestapeld en
geschakeld worden. Standaard voorzien van
verwarming, verlichting en vloerbedekking.
Aanvullende accessoires zijn mogelijk zoals
bijvoorbeeld: zonneschermen, airconditioning,
inverters, datanetwerk, meubilair, brandbeveiliging
of inbraakbeveiliging.

ADVANCE TYPE FLASH

ADVANCE TYPE FLASH
Zeer flexibel
en functioneel
Aan elkaar te schakelen en op elkaar te stapelen
tot maximaal één beneden- en één bovenverdieping.
De standaard uitvoering ADVANCE type Flash is
zéér flexibel en biedt vele mogelijkheden door de
verwisselbare wandpanelen. Standaard inclusief
rolluiken en marmoleum vloerbedekking.
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druimtes
anningsruimtes
kantine
DE FIRE RESISTENT UNIT
FLASH REI (w) 60
Deze unit voldoet aan brand prestatiecriteria REI (w) 60.
Zeker bij gestapelde bouw is brandwerendheid van
de onderste bouwlaag van vitaal belang: het geheel
mag niet instorten. De REI (w) 60 heeft een unieke
draagconstructie. De effecten na 60 minuten op
draagkracht, vlamdichtheid en isolatie (warmte
transmissie) zijn minimaal, de bescherming is
maximaal. De brandweerstand van frame, wanden,
vloer en dak zijn getest volgens EN-1365-1:2012 en
EN-1365-1:199.   

ENERGIE PRESTATIE NORM:
DE FLASH EPB
De Flash EPB voldoet aan de energie prestatienorm.
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progress

Origin

ADVANCE TYPE in

PROGRESS
Comfort en design

ADVANCE TYPE IN
SOLIDE EN ROBUUST

Progress staat voor modulaire bouw in een nieuw
tijdperk. Eentje waarin tijdelijke ruimtes niet alleen
functioneel zijn, maar esthetisch en van hoge kwaliteit.
Geschikt voor semi-permanente huur en koop.

Aan elkaar te schakelen en op elkaar te stapelen tot 3
verdiepingen. De ADVANCE IN is vooral solide en robuust.
Een standaard product, zeer snel en eenvoudig in gebruik
te nemen. Standaard inclusief PVC vloerbedekking.

ORIGIN

VEILIGHEID EN LEEFKLIMAAT

ORIGIN type IN is vergelijkbaar met de ADVANCE IN.
Een werkplaatscontainer als kantoorcontainer,
verkrijgbaar als single, duo of trio.

Van ontwerp, test, productie, transport, plaatsing tot
ontmanteling.
• Algeco respecteert alle relevante normen voor (brand)
veiligheid, akoestische isolatie en hygiëne.
• Algeco is VCA en ISO 9001 gecertificeerd;
• Tijdelijke modules voldoen aan dezelfde veiligheidsnormen als de permanente constructies.
• Algeco zet veiligheidscoördinatoren in bij projecten
met een impact op de werkomstandigheden en de
veiligheid van medewerkers.

VEILIGHEIDSACCESSOIRES
BRANDVEILIGE ACCESSOIRES
Rookmelder, brandalarm, brandblusapparatuur,
brandslanghaspel, veiligheidsfolie, bord ‘nooduitgang’,
knop cylinder en paniekbar.
ANTI-INBRAAK ACCESSOIRES
Noodverlichting, buitenverlichting, bewegingssensor,
inbraakwerende folie, rolluiken, anti inbraakstrips en
‘window bars’.
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ALGECO MEUBILAIR

DATANETWERK

Wilt u uw tijdelijke kantoor of bureel ingericht? Of de
kleedruimtes en kantine voor uw werknemers?
De accessoires van Algeco maken het u makkelijk:
• Een aangename werkomgeving voor uw personeel.
• Eén gesprekspartner voor de huur van gebouw
én meubilair.
• Grip op uw budget
• Ingericht bij oplevering.

Een standaardmodule beschikt al over ALGECO DATANET,
dat wil zeggen: vier netwerkaansluitingen, twee ISDNtelefoonaansluitingen voor digitale telefonie, ‘Voice over IP‘
(VOIP) en vier stopcontacten van 220/230 V, inclusief snelle
service ter plaatse van ALGECO, die garandeert dat
eventuele storingen deskundig worden verholpen.

ALGECO VERZEKERING

DRYING LOCKER

U bent verplicht, om uw modulaire gebouwen te ver
zekeren. Algeco neemt u dit graag uit handen en biedt
u de ‘verzekering modulaire bouw’. Een verzekering
met brede dekking, tegen allerlei schade van onder
andere graffiti tot diefstal en ontploffing.

Voor het verwarmen en drogen van kleren. Modulaire
kasten voor 1 tot 8 personen, individueel reguleerbaar met
een thermostaat.

REFERENTIES
Wilt u graag de ervaring van een ander horen, neemt u dan contact met ons op.
Onze klanten vertellen u graag over hun ervaring met Algeco.
Klanten als onder andere:

Heerema, Lyondell, Siemens, GSK, Kuwait

om er maar een paar te noemen.
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HEEFT U SNEL RUIMTE NODIG?
De accomodaties van Algeco zijn opgebouwd uit modules. Deze modules kunnen wij snel,
op nagenoeg elke plek en op elk gewenste manier aan elkaar schakelen. Zo creëren wij onder andere
volledig ingerichte kantoren, vergaderzalen, ontspannings-, kleedruimten en sanitaire voorzieningen.
Vormgegeven en ingericht naar uw wensen.

WILT U EEN
ERVAREN PARTNER?
Algeco is al meer dan 50 jaar wereldmarktleider in
modulaire huisvesting. Of u nu in de Benelux wilt
gaan bouwen of een internationaal project plant;
voor ons is niets nieuw.

360° Service
Wij zijn uw aanspreekpunt, van advies en ontwerp
tot sleutelklare oplevering en ook daarna. Als u dat
wenst richten wij uw gebouw in met geschikt meubilair,
beveiliging en energiebesparende accessoires,
alles volgens de (veiligheid)norm.

VEILIGHEID BOVEN ALLES
Algeco werkt volgens de hoogste veiligheidsnormen.
Wij zijn dan ook niet voor niets sinds 1998 VCA
gecertificeerd en ISO 9001.

Want u wilt toch ook enkel de beste
werkomstandigheden voor uw werknemers.

België		
Telefoon: 0800 90 485
E-mail: info.be@as.algeco.com
www.algeco.be		
Nederland
Telefoon: 0800 485 0 485
E-mail: info.nl@as.algeco.com
www.algeco.nl

