A Almep, alojamentos metálicos pré-fabricados, Lda., começou a sua aventura empresarial em 1996 e evoluiu para o fabrico de contentores mono-bloco de apoio a estaleiros de obra e
construção. Fabrica estruturas modulares e de fácil transporte como: escritórios, sanitários, portarias, stands de venda; passaram a ter uma procura cada vez mais acentuada. A necessidade
imperativa do sector de obras públicas e da construção foi decisivo para a implementação e desenvolvimento deste tipo de módulos. Apoiando os mais diversas sectores, ajusta as suas
atividades de forma adequada a dar resposta em tempo útil aos diversos tipos de clientes, sempre com os mais elevados padrões de qualidade e rigor.
Para além do fabrico e venda de contentores escritório e módulos metálicos pré-fabricados, passou a ter como opção o aluguer contratual destes equipamentos, em prazos variáveis de
meses ou mesmo de anos consecutivos.
Iniciando uma nova fase quer ao nível da construção modular quer ao nível de soluções disponíveis, para abranger sectores mais alargados do mercado, em especial os que envolvem a
industria, o comércio, os serviços, os eventos, o lazer, a habitação, a saúde e a educação.

Módulos pré-fabricados e Contentores: Construimos uma solução personalizada à sua medida. Aconselhe-se com a ALMEP e compre ou
alugue um módulo ou uma solução modular mais completa e que melhor se adapte ao seu tipo de necessidade de alojamento.
Contentores:
Os contentores de obra são ideais para o armazenamento dos seus materiais e equipamentos. O modelos que fabricamos, alugamos e vendemos são de fácil acesso ao interior e dispõe de
varias volumetrias ao nível do espaço de armazenamento.
Restauração:
Com modelos personalizáveis, temporários ou permanentes, ganhe uma nova mobilidade no seu negócio de restauração. Consulte os nossos módulos para bar e restaurante (com duas e
quatro portadas) e diversos tipos de cabines para quiosques.
Escritórios:
Stands de vendas ou showrooms de imobiliárias, os nossos contentores escritório vão desde os modelos mais simples aos modelos mais completos com divisórias e wc's. Os módulos de
escritório variam entre 9,7 m2 e os 19,5 m2 de área, podendo ser agrupados para ampliação do espaço disponível.
Portarias:
Em eventos e situações de necessidade de controle de acessos, reforce a proteção no seu espaço de trabalho. Estas cabines com cerca de 5 m2 são ideias para espaços pequenos, portarias e
eventos.
Pontos de Venda:
Promoção de produtos ou serviços: Maximize o seu negócio, aumentando os seus pontos de venda. Escolha o modelo mais adequado ao espaço disponível e nós entregamos em qualquer
concelho de Portugal continental, ou nas ilhas.
Balneários e WC´s:
Temos uma vasta oferta de módulos sanitários, módulos balneários ou módulos balneários com sanitários, desde os mais básicos aos mais completos com divisória Homens Senhoras. Este
tipo de solução requer ligação à rede de água e saneamento.
Contentores e módulos metálicos acoplados / Empilhados:
Construa a sua solução à medida, com o apoio do nosso gabinete técnico. Cada módulo pode ser montado de acordo com as necessidades de cada cliente, podendo ser complementado com
aparelhos de ar condicionado, iluminação, varandins, escadas, coberturas ou que a imaginação e a necessidade de cada ocasião exigirem. Contacte-nos e peça mais informações.
CONTENTORES ESCRITÓRIO: EDIFÍCIOS PRÉ-FABRICADOS: Edifícios modulares para canteiros de obras, Escritórios Pré-Fabricados, Hospital Pré-fabricado, Módulos Préfabricados, Construção Modular, CONTENTORES: Contentor Escritório, Contentores Escritórios, Contentor Painel Sanduíche, Casas Contentor, Contentores de Luxo, CABINES
MODULARES: Guarita de obra, Guaritas, Quiosques, Sanitários portáteis, Sanitários Móveis, CASAS PRÉ FABRICADAS: Casas modulares, Habitação social, etc.
Escritórios térreos móveis, também chamados contentores escritório, são soluções acessíveis e portáteis, construídas com base em aço e alumínio, cujo interior poderá personalizar à sua
vontade. O contentor escritório permite portas e janelas exteriores em qualquer número e de quaisquer dimensões. É possível pavimentar o contentor escritório com parquet e instalar no
seu interior as suas mesas e cadeiras de trabalho, computadores, ar condicionado, televisão, cozinha e lava-loiça.
Poderá instalar um contentor escritório tanto no interior como no exterior do recinto da sua empresa. É fácil proceder ao transporte de um contentor estaleiro, frequentemente utilizado
como escritório de trabalho em estaleiros e outras áreas exteriores de construção, de uma obra para outra. Da mesma forma, poderá instalar um contentores habitacionais dentro do recinto
da sua empresa, por exemplo, para criar um espaço de formação versátil para os seus recursos. Os custos reduzidos e a portabilidade do contentores casas representam toda uma série de
vantagens para o seu negócio.
Porque optar por um contentor escritório modular pré-fabricado?
Um contentor escritório traz consigo uma série de vantagens associadas uma vez que tem reduzidos custos de instalação, Entrada/saída para a rua, ao nível do solo, sem escadas, para
maior facilidade de acesso, robustez e segurança, incluindo resistentes grades de segurança, feitas com barras de aço forjado, nas janelas, e tem também a possibilidade de juntar mais de
uma unidade (na vertical, com recurso a escadas exteriores) em espaços reduzidos.
Caso nenhum dos nossos modelos de contentor escritório padrão for de encontro às suas necessidades, podemos produzir escritórios pré-fabricados exatamente de acordo com as
especificações que pretender. Aplicamos uma vasta quantidade de personalizações aos nossos contentores escritório, seja a adição de portas, ventiladores ou entradas de ar, luzes no teto,
tomadas elétricas e adição de sanitários. É igualmente possível a construção de instalações especialmente projetadas de acordo com as suas necessidades específicas. CONTACTE-NOS:

