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E-mail: info@bito.de
www.bito.de

Skladovacie systémy
To sme my!

Slovenská dcérska spoločnosť BITO-Skladovacia technika s.r.o. má sídlo v Bánovciach nad  
Bebravou. Kvalita produktov, komplexnosť riešení, perfektný projekčný servis, nám umožnili  
v posledných rokoch byť pri najvýznamnejších projektoch z oblasti intralogistiky a výrobnej logistiky. 

Ďakujeme: BILLA, C & A Mode, DHL Logistics (Slovakia), DACHSER Slovakia, dm drogerie markt, ESA LOGISTIKA,  
Giesecke & Devrient Slovakia, FIEGE, JOHnSOn COnTROLS InTERnATIOnAL, Kia Motors Slovakia, KInEX - KLF,  
Mondelez SR Production (bývalý Kraft Foods Slovakia), Orange Slovensko, VELUX – Partizánske Building Components-SK,  
Ruukki Slovakia, SAS Automotive Slovakia, SCHnELLECKE SLOVAKIA, Tatranská mliekareň, Vaillant Industrial Slova-
kia, Visteon Interiors Slovakia, WHIRLPOOL SLOVAKIA o.z. Poprad, ZF Boge Elastmetall Slovakia, ZF SACHS Slovakia,  
ZKW Slovakia a mnohým ďalším.

Vybraté referencie:

MTA Slovakia s.r.o.

Kombinácia rôznych  
princípov skladovania:  
statický paletový regál,  
pod ním dynamické FIFO  
vychystávanie pre kusový  
tovar na valčekových  
dráhach.

dm drogerie markt

Nové distribučné centrum 
Senec. Logistický koncept 
spracovaný expertmi  
z nadnárodnej spoločnosti 
dm drogerie markt. Paletové 
regále, komi sionovanie,  
spádové regále, plošiny,  
plastové boxy.

KON – RAD

Paletový regálový sklad podľa 
najnovších európskych štan-
dardov.  
Vynikajúca dostupnosť 
položiek, kapacita skladu, 
efektívne vychystávanie.

Mondelez SR  
Production 
(bývalý Kraft Foods Slovakia) 

Dynamické regály push 
back-ového usporiadania. 
Maximálne využitie kapacity 
daného skladu.

Skladovacie systémy
To sme my!

BITO-Skladovacia technika s.r.o. je 100% - ná dcérska spoločnosť nemeckej firmy BITO  
Lagertechnik Bittmann GmbH. Špecializujeme sa na oblasť skladovacích zariadení a výbavu  
logistických a komisionárskych centier. 
BITO-Skladovacia technika je nielen výrobca, ale predovšetkým partner na plánovanie, projek-
tové riešenia veľkých projektov zahŕňajúcich jednotlivé typy skladovej techniky, kombinované  
s mani pulačnou a riadiacou technikou, ktorá umožňuje úplnú automatizáciu skladu.

BITO-Skladovacia technika s.r.o.

Sládkovičova 757/38A
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel.: 038/760 00 86, 0915 64 77 34
e-mail: info@bito.sk
www.bito.com

Ponúkame:
 BITO PRO – paletové regály
 BITO PROflow – dynamické spádové regály na palety
 BITO PROmotion – radio shuttle
 dynamické spádové regály na boxy a kartóny
 regálové systémy pre automatické sklady
 policové regály
 plastové prepravky



� Kompetentný projektový manažment, vysoká transparentnosť a efektivita �

»BITO - solutions«

solutions

»BITO - solutions«

solutions

Rýchlejší tok tovaru, štíhle a efektívne procesy v intralogis-
tistike, sú možné len s optimálne konfigurovaným skladovým  
a komisionárskym systémom. Ako komplexný poskytovateľ tu 
máme jasnú výhodu. Všetky skladové komponenty vyrábame 
sami na najmodernejších výrobných linkách. Poskytujeme 
projektové plánovanie a technickú podporu. Vlastná výroba 
širokého sortimentu políc a zásobníkových systémov zabez-
pečuje istú kontrolu nad všetkými procesmi. Harmonogramy 
od plánovania až po realizáciu projektu sú navrhované veľmi 
presne a následne do bodky realizované.

Komisionárske  
systémy


