
Espaços completamente equipados e totalmente ECO-FRIENDLY?

Só temos um planeta e na Algeco assumimos o compromisso de o cuidar.

Junta-se a nós?

Colocamos à sua disposição instalações modulares, independentemente da sua dimensão, 

totalmente equipadas com uma série acessórios e equipamentos que contribuem para reduzir o 

consumo de importantes recursos como a água e a energia.

Informe-se sobre estas e outras soluções.

Lembre-se que o momento de agir é AGORA!

www.algeco.pt(+351) 263 006 300

http://www.algeco.es/


Torneiras temporizadas

Mecanismo que reduz o 

consumo de água, evitando o 

desperdício a cada utilização.

Iluminação LED

Iluminação mais eficiente, 

reduzindo o consumo de 

eletricidade.

Algeco Base

Placas para apoio e nivelamento 

para instalações provisórias, 

fabricadas a partir de materiais 

100% reciclados. Além de 

reutilizáveis e recuperáveis, são 

duráveis, uma vez que não se 

deformam e o ambiente não altera 

as suas propriedades.

Detetores de presença e 
movimento

Mantêm a luz acesa apenas 

quando é necessário, evitando 

típicos esquecimentos durante 

horas  enquanto ninguém está a 

usar esses espaços. Mais 

eficiência energética, menos 

surpresas na fatura!

Isolamento

Painéis 55mm Comfort

Painéis 100 mm Progress 1

Janelas de caixilharias com vidro 

duplo. Maior eficiência 

energética e controlo da utilização 

dos equipamentos de 

climatização.

Autoclismos dupla 
descarga

Mecanismo que permite a 

descarga de meia cisterna ou 

da cisterna completa em função 

da necessidade, reduzindo 

assim o consumo de água.

Molas hidráulicas para portas

Terminais mecânicos que mantêm 

a porta fechada (ou aberta, 

através de braço de retenção), 

evitando perdas de calor ou frio, 

melhorando a eficiência dos 

equipamentos de Ar 

Condicionado e até mesmo 

controlar o seu uso desnecessário.

Ar Condicionado Premium

Equipamentos de classificação 

energética A++, programáveis, 

permitindo maior controlo e 

evitando que fiquem ligados 

durante horas 

desnecessariamente.

Algeco 4G

Solução de conexão à internet, 

sem necessidade de obras de 

instalação e desinstalação, 

evitando os resíduos 

normalmente gerados nas 

soluções convencionais. Até 50 

utilizadores em simultâneo.

Algeco Data

Solução exclusiva Algeco para 

telecomunicações, totalmente 

reutilizável. Instalação e 

desinstalação sem 

necessidade de obras, evitando 

os resíduos que normalmente 

são gerados numa instalação 

convencional.

Medidores CO2

Aparelho que controla os níveis 

de dióxido de carbono em 

espaços fechados, onde 

normalmente permanecem 

pessoas durante longos períodos 

de tempo, indicando através de 

sinal sonoro sempre que existe a 

necessidade de ventilação 

natural.

Iluminação solar exterior

Sistema de iluminação com focos 

LED através de painel fotovoltaico 

incorporado. Sem necessidade de 

eletricidade, programável para estar 

ligado apenas nas horas 

necessárias, e acumulação de 

energia que pode ser utilizada 

também para alimentar 

eletrodomésticos. Ideal como 

sistema preventivo nas horas 

noturnas, essencialmente em 

localizações remotas, mantendo 

iluminado todo o perímetro das 

instalações modulares.

Todas as suas necessidades 

integradas num único 

fornecimento!

E para necessidades ECO,
soluções ECO!

Comece AGORA a economizar 

recursos energéticos e hídricos. O 

nosso catálogo 360º apresenta-lhe 

uma oferta cada vez mais rica em 

equipamentos que permitem 

controlar os gastos desnecessários, 

minimizando o impacto ambiental.

SERVIÇO ECO
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