
SABEM
EL QUE NECESSITA

I TENIM ELS MITJANS

Barcelona - Lleida - Osca - Saragossa

Sempre a prop teu



Alco, sempre a prop teu.

Més de 50 anys aportant solucions i serveis per al desenvolupament 
constructiu més eficient i sostenible
de les nostres ciutats, pobles, infraestructures, indústries, cultius,...

Proveïm tots els mitjans, maquinàries i serveis auxiliars necessaris per a la
construcció, rehabilitació, manteniment d'edificis, indústries, equipaments i esdeveniments,
amb la finalitat d'oferir el millor servei, suport tècnic i seguiment de cada projecte,
perquè aconsegueixi sempre el seu objectiu, en el termini i cost acordat.

Servei integral propi amb diverses línies de negoci, en lloguer i venda.
Aportant la millor solució des de l'inici fins al final de cada projecte.

Construcció
Obres públiques i infraestructures
Plantes energètiques i mines

Equipaments comercials i esportius
Centres de salut i hospitals
Col·legis i guarderies
Oficines i empreses
Hotels

Manteniment i parades tècniques
Rehabilitació i conservació
Monuments històrics

Esdeveniments, festes locals i esportives
Logística i operacions,
Suport i servei públic/privat
 

ELS NOSTRES PILARS: 
1. PROXIMITAT

50
anys

a prop teu

ALCO més de 



2. TRANSVERSALS I ESPECIALITZATS
Amplia visió de totes les necessitats de cada sector
Suport tècnic, assessorament i compromís total en el seu treball, 
amb el lloguer dels mitjans més adequats. 

MÒDULS PREFABRICATS
Ràpid, ampliable i personalitzat
cobrint qualsevol necessitat d'espai puntual:

Casetes, magatzems, controls d'accessos,

vestuaris, lavabos, oficines temporals,…

ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
Rendiment i seguretat.
Avalada experiència en sistemes
de construcció amb
una ampli estoc.

BASTIDES I ELEVACIÓ
Consultoria, suporti tècnic i instal·lació.
Bastides multidireccionals mp, bastides pòrtics pe,
bastides mòbils lleugeres, bastida penjant elèctrica,
plataformes i muntacàrregues per cremallera,
ascensors de personal,… tot el que necessiti.

TANQUES
El nostre producte incondicional.
Servei i estoc garantit per a cobrir sempre
les seves necessitats

MAQUINÀRIA
Tenim totes les màquines que necessiti
per a cada lloc, espai i temps que requereixi.
Moviment de terres i excavació, càrrega i logística per a 
espais interns o grans àrees exteriors,
Carretons, compressors,...



L'edificació modular, una base constructiva moderna i 
innovadora, amb múltiples avantatges únics, que permeten 
una execució segura i industrial.

Excel·lents solucions tant en els exteriors: envidrats, façanes 
personalitzades, pedra, fusta,... com en lluminosos, amplis i 
confortables interiors.

La visió de l'espai que requereix els temps d'avui
Ràpid, sòlid, ampliable, escalable, mòbil, versàtil, sostenible i 
totalment personalitzable.

Exemple d'això, són els múltiples casos d'èxit
que ens defineixen:
sala de premsa i vestuaris per al FCBarcelona,
laboratoris de prestigioses signatures,
col·legis i guarderies,
equipaments esportius en diverses ciutats i poblacions, 
centres de salut i sales especials per a hospitals,
controls d'accessos...
en les principals indústries, plantes energètiques
i equipaments públics i privats

 

3. PIONERS I REFERENTS DES DE 1964

Sempre amb la garantia de termini
i cost acordat.

Edificació Modular 



4. EXCEL·LÈNCIA I PRODUCTE
Sabem el que necessita i tenim els mitjans

EXCAVACIÓ I MOVIMENT DE TERRES 
La gamma més completa per a totes les seves necessitats
Excavadores, mini-excavadores, minicargadores
dúmpers que necessiti, en el moment que precisi 
i allí on es trobi.

MANIPULACIÓ I CÀRREGA
Agricultura, logística, construcció, indústria,…
Disposem de tots els mitjans per a organitzar
i moure materials en magatzems, centres logístics, espais 
exteriors i interiors,…
Carretons Elèctrics o dièsel per a interior/exterior, 4x4,
manipuladors telescòpics, fixos o giratoris…

COMPACTACIÓ
Servei i suport en infraestructures i construcció.
Una àmplia gamma de maquinària, 
compactadors i safates vibrants
tant per al terra com per a l'asfalt.

ENERGIA I COMPRESSORS
Pràctics, segurs i eficients
Tots els equips per a resoldre
qualsevol incidència i garantir
sempre el seu treball.
Grups electrògens de gasolina i dièsel,
torres d'il·luminació, compressors elèctrics…

EINES - MAQUINÀRIA PETITA
La gamma més completa de maquinària petita,
renovada periòdicament,
perquè mai aturi la seva activitat.
Tronçadores per a fusta, taules de tall, perforadores
trepants de columna, fresadores de formigó, martells 
elèctrics, electrobombes i motobombes de gasolina…

PLATAFORMES AÈRIES
Versàtils i àgils
Tisores i cistelles elèctriques o de gasoil,
amb capacitat fins a 40m d'alçada.
Camions cistella,…
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BARCELONA - OFICINA CENTRAL
C. Torn 18-22  Pol. Can Roca. 08292 Esparreguera  

VALLÈS
C. Indústria 1, Nave 2. 08420 Canovelles  

LLEIDA
C. Marinada – Pol. Ind. Torrefarrera. 25123 Torrefarrera (Lleida)

SARAGOSSA
C. Rio Gallego, 6. 50830 Villanueva de Gallego (Saragossa) 

BINÈFAR
C. Fraga, 8. 22500. Binèfar

MONTSÓ
Pol. Ind. Las Paules, parcela 35. 22400 Montsó   

MONTSÓ

ABRERA

VALLÈS

BINÈFAR

SARAGOSSA TORREFARRERA

ESPARREGUERA
OF. CENTRAL

BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

LLATINOAMÈRICA
Delegació a Santiago de Xile

Sempre a prop teu


