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UM EDIFÍCIO PERSONALIZADO À SUA IMAGEM

UM MODO DE CONSTRUÇÃO FLEXIVEL

UMA SOLUÇÃO FÁCIL E RÁPIDA PARA AS SUAS
NECESSIDADES URGENTES DE ESPAÇO

SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO SEGURAS E
ADAPTÁVEIS

DO SIMPLES MOBILIÁRIO AOS ELEMENTOS
ARQUITETÓNICOS MAIS INOVADORES

Trata-se de um sistema construtivo baseado em
elementos acoplados produzidos mediante
processo industrial que podem revestir-se com
qualquer tipo de acabamento, dando lugar a um
edifício “chave na mão”. Esta solução é a mais
adequada para construir edifícios permanentes
como centros de ensino, escritórios, centros de
I&D, ginásios, etc.

A construção modular é um sistema construtivo
baseado no acoplamento de unidades modulares
prefabricadas, permitindo criar desde pequenos
espaços a grandes instalações de múltiplas
aplicações. Existe uma ampla gama disponível em
função da utilização pretendida pelo cliente e do
nível de conforto exigido.

Os espaços modulares são estruturas
prefabricadas autoportantes com diferentes tipos
de acabamentos, altamente versáteis e que
resolvem de uma forma rápida e eficaz os
problemas de espaço. As suas finalidades são
inúmeras: refeitórios, salas de aula provisórias,
instalações sanitárias, vestiários, armazéns, etc.

Tem que dar resposta a uma necessidade
temporária de armazenamento? Necessita de
dispor rapidamente de uma ampla superfície de
trabalho? Se procura uma solução permanente ou
temporária que dê resposta às suas necessidades
de armazenamento, a Algeco oferece-lhe um modo
de construção rápido e enormemente flexível que
cumpre todas as normas técnicas em vigor.

A Algeco oferece-lhe diferentes tipos de
equipamentos que lhe possibilitam personalizar o seu
projeto: desde equipamentos exteriores (vidrados,
portadas, guichets, platibandas, revestimentos e
outros acabamentos exteriores) a equipamentos
interiores (climatização, mobiliário, deteção intrusão e
incêndio, equipamentos de hotelaria, revestimentos
especiais de paredes, pavimento e teto e outros
acabamentos).
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SETOR
EVENTOS E LAZER

PROJETO:
SOLUÇÃO:

Escritórios de Produção e Camarins
Espaços modulares

ALGECO,
O SUCESSO
DOS SEUS EVENTOS
Rapidez de montagem e desmontagem, otimização do espaço,
conforto, estética, segurança, qualidade e muitas outras vantagens.
As soluções modulares proporcionam respostas eficazes a todas as
suas exigências na organização de eventos e atividades de lazer.

PROJETO:
SOLUÇÃO:

Campeonatos, torneios, festivais, conferências, congressos,
exposições, salões, campanhas, feiras, festas, etc. As soluções da
Algeco estão presentes em diferentes tipos de eventos desportivos,
culturais e sociais, tanto nacionais como internacionais.

QUE SOLUÇÃO ESCOLHER?
APLICAÇÕES
As principais aplicações são: espaços de exposição e conferências,
stands promocionais, zonas VIP, escritórios de produção, camarins,
bilheteiras, bares, sanitários, armazéns, etc.

Os espaços modulares são uma solução standard para responder às necessidades urgentes de espaço, tanto de forma temporária como definitiva.
A construção modular é um sistema construtivo baseado no acoplamento de
unidades modulares prefabricadas, permitindo criar desde pequenos espaços a
grandes instalações de múltiplas aplicações, sempre com a qualidade e
experiência do líder mundial em espaços modulares.

5 BOAS RAZÕES
PARA CONFIAR A
REALIZAÇÃO DO SEU
EVENTOS E OUTRAS
ATIVIDADES DE LAZER
À ALGECO
PROJETO:
SOLUÇÃO:

PROJETO:
SOLUÇÃO:

Stands Promocionais
Contruções modulares

Escritórios de Produção e Júri
Espaços modulares

1

Receberá os utilizadores e o público nas melhores
condições de segurança e conforto.

2

Contará com design e poderá dar visibilidade à sua
imagem de marca.

3

Poderá contar com a sólida experiência e a rapidez do
serviço Algeco.

4

Irá dispor de uma ampla variedade de espaços e
gama de produtos.

5

Terá confiado no pioneiro e líder mundial da
construção modular.

Bares
Espaços modulares

PROJETO:
SOLUÇÃO:

Zona de Acolhimento VIP
Construções modulares

