
INNOVATIEVE MAGAZIJNINRICHTING



BITO Systems nv is het filiaal voor België en Nederland, met het hoofd-

kantoor in Aartselaar (B).  BITO wil vooral een open gesprekspartner 

zijn voor zijn klanten. Welke opslagtechniek gebruikt wordt, bepaalt in 

grote mate het succes van uw onderneming. Deze technieken bepalen, 

is net de kerncompetentie van BITO. Een betrouwbaar magazijncon-

cept, dat voldoet aan de strengste veiligheidsnormen, staat hierbij 

centraal.

Allround service 

Al van bij de eerste schetsfase kunt u op ons beroep doen. BITO levert 

dus niet enkel opslagsystemen, maar is ook uw professionele partner 

wanneer het gaat om de planning, productie, montage en keuring van 

deze systemen of automatisch bediende installaties. Onze doelstelling 

is om mee te werken aan een duurzame efficiëntieverbetering op het 

gebied van fysieke inrichting en de aanpassing van processen,  

dit alles in nauw overleg met onze klanten.

BITO neemt de volledige projectcoördinatie op zich, van lay-out tot 

ingebruikname. Uw voordeel: één gesprekspartner. 

Alle projecten worden met dezelfde professionele service en knowhow 

behandeld. Uiteraard houdt dit niet altijd in dat u moet kiezen voor een 

volledig nieuw concept. 

Vaak leiden kleine, maar doordachte, 

aanpassingen ook tot een vergaande 

optimalisatie van uw bedrijfsproductiviteit. 

De kwaliteit van de BITO-producten en 

de snelle levertermijnen zorgen er 

uiteindelijk voor dat u in korte tijd 

gebruik maakt van uw ideale magazijn. 

BITO ALS INTERNATIONALE GROEP BITO SYSTEMS - VAN ONTWERP TOT REALISATIE
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Al meer dan 50 jaar produceert, levert en 

adviseert BITO in complete magazijnin-

richtingen. Door continu te investeren in  

innovatieve technologieën en state-of-the-

art productiemethoden, is ons bedrijf  

uitgegroeid tot een solide, internationale 

groep met meer dan 700 werknemers en 

vestigingen in 20 landen.

De BITO-producten moeten vooral kwali-

tatief, duurzaam, veilig en functioneel zijn. 

Het is door deze visie dat BITO één van de 

meest vooraanstaande producenten in de 

markt is geworden en verder evolueert. 

Het hoofdkantoor bevindt zich in Duitsland. 

Hier worden ook op 2 productielocaties met 

een totale oppervlakte van 140.000 m²   

magazijnstellingen en kunststofbakken  

vervaardigd. De hoge mate aan automatise-

ring maakt dat ieder product aan dezelfde 

hoge kwaliteitseisen voldoet. De flexibiliteit 

in het productieproces zorgt ervoor dat we 

ook maatwerk kunnen aanbieden.
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Het volledige aanbod magazijnstellingen en kunststofbakken vindt u in 

onze productcatalogus of op onze webshop op www.bitosystems.com. 

U weet reeds wat u nodig heeft? Maak uw keuze uit meer dan 5.000 

standaardartikelen voor uw opslagruimte. Deze zijn doorgaans direct 

uit voorraad leverbaar. Heeft u vragen over het assortiment, de  

levertermijnen of wil u een offerteaanvraag doen, dan kunt u rekenen 

op een professionele telefonische ondersteuning.

Wilt u echter de goederenstroom in uw magazijn efficiënter laten 

verlopen, dan komt één van onze technisch-commerciële adviseurs 

bij u ter plaatse. Zij luisteren naar uw vraag en doen op hun beurt 

beroep op het team projectingenieurs die CAD-tekeningen maken 

waarbij uw lay-outing en systeemkeuze gevisualiseerd wordt. Het 

zijn ook deze ingenieurs die instaan voor de volledige coördinatie 

van productie en montage bij order.

Quantore 
(Kantoorbenodigdheden)
Mark van den Heuvel, Logistiek Manager:

“Het hele traject is vertrokken vanuit een tekening en 

bij de invulling ervan heeft BITO steeds meegezocht 

naar de beste oplossingen in de filosofie van  

Quantore. BITO was daarbij zeer kritisch en eerlijk 

waardoor snel het vertrouwen groeide in het  

serviceniveau en de productkennis van BITO.”

Thermote & Van Halst (TVH) 
(Heftruckonderdelen)
Erik Deceunick, Projectleider:

“BITO heeft bij de volledige inrichting van het magazijn 

een sleutelrol gespeeld en heeft steeds meegezocht 

naar de beste oplossingen waar de ziel van TVH inzit.”

Delfood 
(Voeding)
Didier Rolin, Logistiek Manager:

“Het geïnstalleerde materiaal van BITO is degelijk, 

massief en bestand tegen de temperatuur in het  

magazijn, dat op sommige plaatsen slechts 2°C  

bedraagt. Het BITO-materiaal is kwaliteit, de  

montage en ingebruikname verlopen vlot en het bedrijf 

denkt mee voor de best passende oplossing.”

Oskomera 
(Gevels, staalconstructies, zonne-energie)
Ralph Dominicus, Manager Engineering:

“BITO toonde meedenkend vermogen, schakelde mee 

op logistieke vraagstukken en droeg zelf ideeën aan 

om het magazijn zo efficiënt mogelijk in te richten.”

L’Oréal 
(Cosmetica)
Jean-Marc Legrand, Logistiek Manager: 

“De kwaliteit van de producten van BITO heeft zich 

meer dan bewezen. Zo was er nog geen enkele 

technische tussenkomst nodig sinds de opstart in 

2002. Door de BITO doorrolstellingen kenden we een 

productiviteitsstijging van 10%.”

Steylaerts 
(Tegels en badkamerrenovatie)
Peter Steylaerts, Directeur:

“Onze opslagcapaciteit verdriedubbelde zonder de 

aankoop of bouw van een nieuw magazijn. We benut-

ten de capaciteit van ons magazijn nu optimaal.”

BITO MARKTBENADERING REFERENTIES
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REFERENTIES



Het is een uitdaging om een efficiënt magazijn op te zetten. De uitdaging is 

nog groter om operationeel in te spelen op een uitbreiding van het assortiment. 

Foutloos werken en voorspelbare picktijden zijn de sleutelwoorden.

BITO denkt vooruit en heeft een breed assortiment aan slimme oplossingen.

Of het nu om een buffermagazijn of een hoog dynamisch magazijn gaat, 

bij het ontwerp moeten de juiste keuzes gemaakt worden. 

De stellingen worden bediend door trucks. De juiste afstemming tussen 

beide is belangrijk. Tal van normen en veiligheidseisen zijn hierbij van 

toepassing. 

OPSLAG EN ORDERVERZAMELEN VAN KLEINGOED OPSLAG EN HANDLING VAN PALLETS EN LANGGOED

RUIM ASSORTIMENT UIT EIGEN PRODUCTIE:

• LEGBORDSTELLINGEN MET TAL VAN ACCESSOIRES

• SCHUINE LEGBORDSTELLINGEN VOOR PICKING EN VERDELING

• EFFICIËNTIEVERHOGENDE DOORROLSTELLINGEN 

• RUIMTEBESPARENDE MEERVERDIEPSCONSTRUCTIES

BIJ HET ONTWERP HEBBEN WIJ OOG VOOR:

• ERGONOMIE

• PLAATSBESPARING

• FLEXIBEL GROEIEN

PRODUCTIE VAN:

• GENORMEERDE PALLETSTELLINGEN MET AANRIJBEVEILIGING

• OPLOSSINGEN VOOR PICKING OP GRONDNIVEAU

• INRIJSTELLINGEN VOOR GROTERE HOEVEELHEDEN PER PRODUCT

• DOORROLSTELLINGEN MET FIFO-VOORDEEL

• DRAAGARMSTELLINGEN VAN LICHT TOT ZWAAR

MET AANDACHT VOOR:

• OPTIMALE LAY-OUT MET MAXIMALE PLAATSWINST

• OPERATIONELE VEILIGHEID

• MINIMALE OPERATIONELE KOSTEN

• FLEXIBELE GROEI
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Toepassing van kunststofbakken in uw magazijn kan leiden tot een behoorlijke 

upgrade. Een cleane werkomgeving, eenvormigheid, gestructureerde procedures, 

duurzaamheid, ... het is maar een greep uit de positieve effecten die met 

kunststofbakken behaald worden.

Naast de inrichting van conventionele magazijnen is BITO 

ook erg actief in geautomatiseerde omgevingen. 

Deze wereld evolueert bijzonder snel. BITO is er trots op ook  

hier een vooraanstaande partner te zijn.

KUNSTSTOFBAKKEN AUTOMATISERING
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RUIM ASSORTIMENT UIT EIGEN PRODUCTIE:

• STAPELBARE BAKKEN

• NESTBARE BAKKEN

• BAKKEN MET PICKOPENING

• STELLINGBAKKEN

• BAKKEN EN TRAYS AFGESTEMD OP AUTOMATISCHE MAGAZIJNEN

STEEDS TE VOORZIEN VAN:

• DEKSELS IN VELE VARIANTEN

• EEN GEPERSONALISEERDE BEDRUKKING

• BARCODELABELS

EEN RUIM AANBOD:

• VAN KLEIN TOT GROOT 

• VOOR VERSCHILLENDE GEWICHTSKLASSEN

EVOLUTIES VAN CONVENTIONELE SYSTEMEN

• MOBIELE STELLINGEN

• TRUCK BEDIENDE SHUTTLE-SYSTEMEN

ANTWOORD OP VRAAG VAN SYSTEM INTEGRATORS:

• MINILOAD-STELLINGEN

• VARIANTEN VAN SHUTTLE-STELLINGEN

• STELLINGEN VOOR AUTOMATISCH BEDIENDE 

 PALLETSTELLINGEN



HOOFDKANTOOR BELGIË
BITO Systems NV
Boomsesteenweg 97
B-2630 Aartselaar

Tel 03 870 99 00
Fax 03 870 99 01

info@bitosystems.com
www.bitosystems.com

KANTOOR NEDERLAND:
BITO Systems NV
Niasstraat 1
NL-3531 WR Utrecht

Tel 030 711 30 90
Fax 030 711 30 91 

CONTACT


