
Nabídka
pronájmu

velkokapacitního
automatizovaného
SKLADU
Technologický areál Benetol v centru Litvínova



• Výška budovy je 33 m, délka 130 m a šířka 
12 m. Celkově se zde nachází 11 pater se 
122 řadami s dispozicí 4 860 paletových 
míst pro klasické euro palety. Je zde možné 
umístit také netypické americké palety 120 
*120 cm, paletová místa se však zmenší 
o 1 620 míst. Lze kombinovat EUR a US 
palety. Podle rozložení typů palet se mění 
konkrétní kapacita paletových míst.

• Maximální zatížení 1 palety je 800 kg a ma-
ximální výška palety 220 cm. Skladované 
zboží nesmí přesáhnout šířku palety. 

• Zakladač je možné obsluhovat automaticky 
i mechanicky. K dispozici jsou 3 samostat-
né dráhy.

• Naskladnění, vyskladnění a evidence 
jednotlivých palet probíhá prostřednictvím 
čárového kódu, které má každá paleta.

• Pohyb palet je umožněn 3 rampami

• V současné době propojeno prostřednic-
tvím systému SCADA - což je systém na 
sběr dat, který umožňuje následné propo-
jení do systémů dle zájmu provozovatele 
- např. SAP, Helios apod.

• Areál, kde se sklad nachází je pod 24hodi-
novou ostrahou

• Pro jednodušší manipulaci nákladních vozů 
se využívá hlavní brána jako vjezdová a zad-
ní jako výjezdová, vozy se nemusí v areálu 
otáčet

TECHNIC
KÉ

VYBAVENÍ

Sklad se skládá z ocelové konstrukce
a nachází se v kompletně opláštěné budově, 
která je vybavena sprinklerovým zařízením
a elektrickou požární signalizací svedenou 
na pult centralizované ochrany.



Nabízíme dlouhodobý pronájem automati-
zovaného skladu s plně automatizovaným či 
poloatomatizovaným provozem s plnohodnot-
nou kabinou řidiče. Sklad je umístěn v techno-
logickém areálu Benetol v centru Litvínova.

Technologický areál BENETOL trade je 
strategicky umístěn 30 km od německých 
hranic nedaleko významného severo-jižního 
panevropského koridoru, dálnice E55/D8, 
která spojuje Prahu a Drážďany. Park je 
umístěn 70 km od hlavního města Prahy.

Finanční specifikace:

• Měsíční nájemné ve výši 599 tis Kč/měsíc 
bez DPH = 4,10 Kč/1 EUR paletu/den

• Složení kauce ve výši 2 měsíčních nájmů
• Provoz a obsluhu si zajistí nájemce, kdy 

zdarma zaškolíme jeho obsluhu 
• Elektrická energie se hradí dle skutečné 

spotřeby vyúčtované za každý kalendářní 
měsíc samostatnými elektroměry 
napájejících HRL

Služby celého areálu jsou rozpočítány mezi 
nájemce a budou v případě zájmu detailněji 
vyčísleny.

Pro více informací nás kontaktujte
Ing. Oldřich Žák, +420 774 696 437
oldrich.zak@vendora.cz
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