
OPLOSSINGEN VOOR DE 
COVID-19 CRISIS

We ondersteunen projecten in heel Europa en China voor 

regeringen en gezondheidszorgorganisaties in hun 

inspanningen tegen COVID-19

+31 (0)251 – 26 27 28

Verhuur@buko.nl



ITEGRATION

Algeco is een

toonaangevend bedrijf voor 

zakelijke dienstverlening in 

Europa en Azië-Pacific, 

gespecialiseerd in modulaire 

ruimtes. We creëren 
slimme ruimtes waar 

mensen kunnen wonen, 

werken en leren. Ons bedrijf 

is ontworpen om klanten te 

helpen de juiste 

ruimteoplossing te vinden, 

ongeacht hun vereisten.

Tegenover het opkomende 
Covid-19-virus bieden we 
oplossingen om 
overheden en bedrijven te 
helpen deze crisis het 
hoofd te bieden.

We ondersteunen internationaal overheden en 
zorgorganisaties in hun inspanningen tegen 
COVID-19

Oplossingen

voor de 

covid-19-

crisis • Wij kunnen opereren en leveren onder de meest uitdagende 
omstandigheden.

• We kunnen overheden, zorginstellingen, civiele bescherming, 
politie, douane, laboratoria snelle, flexibele en kosteneffectieve 
oplossingen bieden.

• Met een kwart miljoen modules en activiteiten in 23 landen, 
bieden we beschikbaarheid in grote hoeveelheden en op korte 
termijn voor klanten waar ze maar willen, groot of klein.

We zijn klaar om extra ruimte te bieden waar de COVID-19-crisis dit 
vereist.
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Expertise en ervaring

INTERNATIONALE CRISISERVARING

• Ziekenhuis met 500 bedden in 

China geleverd in 15 dagen

• Ziekenhuis en accommodatie met 

60 bedden geleverd in 45 dagen 

voor aardbeving in Italië

• Eerste Covid-19-oplossingen 

binnen enkele dagen geleverd

PLUSPUNTEN

• Modulair

• Turnkey oplossing

• Snelle levering

• Kosten efficient 

EXPERT IN CRISISBEHEERSING

• Noodprocedures

• Communicatie tussen 

belanghebbenden in noodsituaties

• Breed netwerk van (inter-) nationale 

partners

Vluchtelingen
crisis; grote
projecten
gerealiseerd
• Ontvangstruimtes

• Stad / district / 
gemeentelijke
huisvesting

Aarbeving
oplossing
geleverd in 
Italie
• Noodziekenhuis

• Accommodaties

Expertise in 

nood-

maatregelen

Significant 

Ervaring met 
de publieke
sector
• Noodziekenhuizen

• Patient test en isolatie
ruimtes

• Administratie
gebouwen

Standaardoplossingen geleverd voor 

industrieën en servicebedrijven in een paar 

dagen
• Isolatie ruimten

• Tourniquets en controleposten

• Units om temperatuur in te meten.

China Covid-
19 Crisis
• Ziekenhuis geleverd

in China in 15 dagen

• 24 uur per dag
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Medische

faciliteiten
Noorwegen

Isolatie ruimte in publieke ziekenhuizen
CH Lisboa Norte, Portugal, 150m², 10 units geleverd in 
7 dagen

Sinds de uitbraak heeft 

Algeco projecten in heel 

Europa uitgerold. Met de 

steun van regeringen zijn 

we erin geslaagd 

essentiële diensten te 

verlenen waar een beleid 

van isolatie en sociale 

distantie wordt nageleefd
Lopende projecten
• Tourniquets en controleposten

• Tijdelijke ziekenhuizen en 

quarantaine, noodopvang

• Dagkamers voor ziekenhuis

personeel

• MEDIREX SK tijdelijke mobiele 

ambulance (inclusief glazen deur en 

30x30 cm raam voor 

temperatuurmeting)

• Eenheden voor het nemen van 

virusmonsters

• Sanitairunits voor wachtende op 

een monsterafname (sanitair + 

afvaltank + waterreservoir)

Covid 19: 
Hoe we tot 
nu toe 
hebben
geholpen–
Europa
Operationele 
ondersteuning 
in heel Europa, 
ook in 
lockdown-
omgevingen
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Test ruimte voor patienten
Duitsland

Isolatie- en testruimtes
Frankrijk



We kunnen blijven werken en oplossingen 

leveren door middel van de strengste 

isolatie- en lockdown-beperkingen met 

behulp van in Italië bewezen werkwijzen

Algeco stopt niet

We blijven Italië en zijn behoeften ondersteunen

Covid 19: 
Hoe we tot 
nu toe 
hebben
geholpen–
Europa –
Operationele 
ondersteuning 
in heel Europa, 
ook in 
lockdown-
omgevingen

Toegangs
controle
Tsjechie

Lokaal
ziekenhuis
Roemenie

Test ruimtes
Italie



▪ 380 units geleverd door 
Algeco

▪ Ziekenhuis met 
garderobe, sanitair, 
douche, gang, trap etc. 
voor extra ruimte en 
bedden.

▪ Gebouwd in 15 dagen

Covid 19: 
Hoe we tot 
nu toe 
hebben
geholpen–
China
Operationeel
“Xi'an Public 
Health Centre”



Project overzicht:

• In 2003, om SARS te bestrijden, werd het Beijing Xiao
Tang Shan-ziekenhuis in slechts 7 dagen gebouwd, 
waarmee een snelheidsrecord voor de bouw van een 
ziekenhuis werd gevestigd.

• In januari 2020 begon Algeco met de renovatie van het 
ziekenhuis om de inspanningen van China om COVID-
19 in te dammen te ondersteunen.

• In 15 dagen leverde Algeco Chengdong 340 eenheden, 
gebouw:

• ICU's

• Een centraal medisch technologiecentrum

• Gebouwen voor gezondheidszorg, inclusief 
afdelingen, sanitaire ruimtes, douches, trappen 

Covid 19: 

Crisis 

management

China

project

Beijing“Xiao 

Tang Shan”
Hospital Project



Met ons concept krijgt u een passende oplossing die voorziet in alle behoeften van alle 
belanghebbenden tijdens deze COVID-19-crisis

Algeco heeft 

alle relevante 

expertise om 

belang-

hebbenden te 

ondersteunen 

bij de covid-19-

crisis

Covid-19 oplossingen

• Ziekenhuizen

• Ruimte voor triage

• Medische ruimtes

• Ontvangst- / wacht- / 
quarantaine- / isolatieruimten

• Toegangsruimte

• Accommodatie en sanitaire 
modules zodat politie en douane 
de crisis het hoofd kunnen 
bieden

• Extra slaapkamers of intensive 
care-kamers

Kwaliteit • 50 jaar ervaring in het dienen in verschillende 
sectoren, waaronder de gezondheidszorg en het 
openbaar bestuur

• Wereldleider voor geïntegreerde turnkey-
oplossingen

• Uitgebreide service na verkoop

Flexibiliteit • Breed scala aan units
• Ervaring met het leveren van 360° diensten
• Korte planning- en voorbereidingsfase
• Verhuur- of verkoopoplossingen

Kwantiteit • 230.000 eenheden in Europa en werkzaam in 20 
Europese landen en 23 landen wereldwijd

• Breed netwerk van (inter-) nationale partners

Efficientie • In Europa, productie- en assemblagesites in 
Tsjechië, Frankrijk en het VK.

• Best-in-class projectmanagementgaranties
• Verantwoord gebruik van middelen
• Eén aanspreekpunt voor transparantie en 

comfort



Ondersteuning van overheid, instellingen en bedrijven bij het vervullen van 
taken in crisissituaties

Overheid Politie en Defensie Service bedrijvenIndustrieen

Ziekenhuizen en
Zorginstellingen

Non-profit
organisaties

Bedrijven Gemeenten

Algeco heeft 

alle relevante 

expertise om 

belang-

hebbenden te 

ondersteunen 

bij de covid-19-

crisis

Algeco-noodoplossingen voor de covid-19-crisis

Medische zorg
Mobiele ziekenhuizen

Retail ruimten Geisoleerde
werkruimtes

Wachtruimte
Quarantainekamers

Buiten
voorzieningen

Catering Schone kleedkamers / 
wasplaatsen

Tourniquets, 
toegangsbeveiliging

Entree module voor 
bedrijven en industrieën

Ziekenboeg

Bescherming voor mensenMobiele ruimtes

Triage ruimteBezoekers- en
leveranciersruimte

Expertise in het leveren van een breed scala aan 360 ° -diensten om ‘turn-key’ 
oplossingen te leveren



www.bukohuisvesting.nl

www.algeco.nl

http://www.bukohuisvesting.nl/

