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Innowacje odpowiedzią na wyzwania COVID-19

Właśnie trwa realizacja unijnego projektu Wdrożenie in-
nowacji przełomowych w firmie BOGMAR BB. Jego celem 
jest wdrożenie 150 automatów wydających z systemem 
dezynfekcji na terenie województwa śląskiego w rewe-
lacyjnej usłudze abonamentowej 24h, stanowiącej od-
powiedź na wyzwania pandemii COVID-19, dzięki temu 
przy obecnym problemie z niedoborem pracowników 
płynnie są wydawane materiały pomocnicze w każdym 
zakładzie. Oprócz możliwości dystrybucji, automaty BHP 
mają posiadać funkcję zwrotnego przyjmowania produk-
tów. Wdrożony zostanie specjalny automat wrzutowy 
z zaawansowanym monitoringiem. W tak trudnym i nie-
pewnym dla przedsiębiorców czasie, BOGMAR tworzy in-
nowacje, które pozwalają firmom uniezależnić produkcję 
od deficytów pracowniczych oraz zacząć oszczędzać – 
ale nigdy kosztem bezpieczeństwa i satysfakcji pracow-
ników.

Z jakimi wyzwaniami mierzy się Twoja fabryka? 

Dla oszczęDności 24h/7 
Przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej od ponad 
30 lat działa firma BOGMAR BB, która tworzy pio-
nierskie w branży art. BHP i MRO rozwiązania. 
Zaczynała od produkcji odzieży roboczej. Dzisiaj 
dostarcza materiały pomocnicze, chemię technicz-
ną, narzędzia oraz wiele innych produktów wraz 
z unikatowymi automatami vendingowymi, które 
zapewniają pełną automatyzację wydań i zwrotów 
artykułów używanych przez pracowników. 
BOGMAR BB Sp. z o. o. Sp. k. zaproponowała nowe, ca-
łościowe podejście do dystrybucji różnego rodzaju pro-
duktów w zakładach pracy. Udowodniła, że wydania 
i zwroty, a tym samym wiele procesów produkcyjnych, 
można uniezależnić od deficytów pracowniczych czy go-
dzin pracy dostawców. Oferując przełomowe rozwiązania 
pod znakiem 24h, BOGMAR BB wspiera swoich klientów 
w optymalizacji kosztów oraz poprawie komfortu i bez-
pieczeństwa pracy. Obecnie firma mocno skupia się roz-
woju na śląskim rynku.

Magazyn24h – udowodnione oszczędności  
na poziomie nawet 55%

Magazyn24h to usługa całodobowego monitorowania 
i wydawania środków ochrony pracy za pomocą innowa-
cyjnych, wielofunkcyjnych automatów oraz bieżącego 
uzupełnienia zapasów. Twórcą automatów BHP jest bielska 
firma ASD Systems. Dzięki usłudze Magazyn24h, pracow-
nicy mają dostęp do niezbędnych produktów 24h/7, co po-
zwala uniezależnić dystrybucję od problemów kadrowych 
czy godzin pracy magazynu. Połączenie z systemem IDS 
zapewnia doskonałą przejrzystość i kontrolę zużywanych 
produktów, a tym samym – łatwe monitorowanie kosztów. 

Pozostałe usługi 24h

Automaty24h.eu to usługa wynajmu automatów wyda-
jących, aby najemca mógł sam decydować o zawartości 
maszyn.

Hurtownia24h.eu to sklep internetowy z artykułami 
PPE i MRO różnych marek – z aspiracjami, by stać się 
największą tego typu platformą w Polsce. 

Narzędziownia24h.eu to nowoczesna usługa monitoro-
wania, uzupełniania i zwrotnego przyjmowania produktów.

Rental24h.eu – to proekologiczna, zautomatyzowana 
wypożyczalnia połączona z usługą serwisu – wypoży-
czyć można m.in. elektronarzędzia, osprzęt spawalniczy 
i odzież roboczą. 

Szycie24h.eu – to najstarszy dział firmy, zajmujący się 
produkcją odzieży i rękawic roboczych, artykułów re-
klamowych, odzieży mundurowej, a od niedawna także 
dzianin. źródło zdjęcia: www.bogmar.net


