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Povinná revízia 
regálových systémov 

Revízie regálov
s kompetenciou  

výrobcu

Neriskujte 

červenú 
kartu!



Neobmedzený  
servis pre zákazníkov:
+ Revízie

+ Bezplatné odborné poradenstvo

+ Ponuky náhradných dielov

Zodpovednosť za bezpečnosť práce

BITO – Vaša istota 
            s kompetenciou výrobcu

+   kontrola vykonávaná expertom  
na revízie regálových zariadení

+   v pravidelných intervaloch  
(každých 12 mesiacov)

Povinnosť kontroly týchto 
regálových typov:

+   paletové regále

+  vjazdové regále

+   spádové dynamické regále

+  konzolové regále

+  policové regále

+  viacposchodové regále

+   pojazdné regále

Norma určuje rozsah a postup 
kontrol skladovacích regálových  
systémov. 

STN EN 15635



Zelená  
  pre vašu ochranu

Skontrolujeme:
+   ochranné prvky
+  správnosť založenia tovaru
+  statické časti regálu
+  označenia nosností
+  označenia bezpečnostných návestí
+  poškodenia obsluhou

Dôkladná vizuálna kontrola  
pri plnej prevádzke skladu.

+   minimalizácia rizika pracovného úrazu 
spôsobeného poškodeným regalovým  
zariadením

+   úspory nákladov na opravy regálov
+   vďaka odbornému poradenstvu včasné 

odhalenie slabých miest
+  termínový manažment ďalšej revízie
+   dlhá životnosť regálu
+   interné a externé audity bez pripomienok 

Prínosy pre Vás:

+   protokol o revízii regálového systému 
+   ponuku náhradných dielov
+   kompletnú opravu regálového  

systému a tým “zelenú” pre ďalšie  
bezpečné užívanie skladu 

Od nás získate:

www.bito.com



BITO-Skladovacia technika s.r.o.
Sládkovičova 757/38A
957 01 Bánovce nad Bebravou  
Tel.:+421 (0) 38 760 00 86  
E-mail: info@bito.sk

Výrobný závod: 
BITO-Lagertechnik, Bittmann GmbH 
Obertor 29, D-55590 Meisenheim
Tel.: +49-(0) 6753-122-0  
E-mail: info@bito.com

Vaše postrehy z prevedených revízií: 
DHL SONY distribučné centrum, sklad – Paletové regále BITO.
„BITO nám pravidelne kontroluje sklad už piaty rok. Kontroly skutočne odhaľujú poškodené statické prvky  
vznikajúce pri prevádzke skladu - nárazy vozíkov. Promptné výmeny nám zaručujú stopercentnú istotu a plnú 
funkčnosť skladu. Štatistika tiež odhalila poškodzovanie stojok vozíkmi a potrebu ochranných prvkov.  
Následná investícia sa nám do jedného roka vrátila v podobe takmer nulovej škodovosti nárazmi.“ 
Róbert Špánik, technický manažér DC 

dm drogerie markt, s.r.o., Distribučné centrum Senec.
„Náš centrálny sklad je aj po troch rokoch plnej prevádzky bez poškodení. Pravidelné povinné revízie odhalia  
aj drobné nárazy, ktoré by neskôr mohli ohroziť zdravie našich zamestnancov alebo znehodnotiť tovar.
Zároveň nám firma BITO po revízií promptne zabezpečí aj výmenu poškodených dielov.“ 
Naďa Cibulková, manažérka skladových procesov 

Vaša povinnosť je našou úlohou!

juraj.sarina@bito.com | 0905 189 997 | Juraj Šarina
erika.jurackova@bito.com | 0917 219 076 | Erika Juráčková
michal.godal@bito.com | 0908 266 579 | Michal Godál 

„Pravidelné revízie poskytujeme od roku 2009.
Na Slovensku priamo obsluhujeme viac ako 1200 zákazníkov.
V mojom tíme pracuje tiež montážny a servisný technik  
Michal Godál a kolegyňa Erika Juráčková zodpovedná
za plánovanie montáží a prestavieb regálov.”

Juraj Šarina  
revízny technik - zodpovedný za revízie, ponuky náhradných dielov a zákaznícky popredajný servis

Oddelenie revízií:  

Ak potrebujete REVÍZIu, kONTAkTuJTE NáS: 


