
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zakłady Kablowe BITNER to polski producent kabli i przewodów 
o 16 letniej tradycji. Firma opiera swą działalność na nowocze-
snej technologii oraz sprawdzonym zespole doświadczonych 
pracowników. Do produkcji kabli i przewodów wykorzystuje no-
woczesny park maszynowy oraz surowce pozwalające uzyskać 
najwyższą jakość produkowanych wyrobów. Procedury i wyma-
gania określa wdrożony zintegrowany System Zarządzania Jako-
ścią i Środowiskiem, co potwierdzone jest uzyskanymi certyfika-
tami ISO 9001:2008, AQAP 2110:2009 i ISO 14001:2004 oraz wy-
maganymi certyfikatami i homologacjami na wyroby.

Zakłady Kablowe BITNER to nowoczesny zakład produkcyjny posia-
dający: 20 tys.m² powierzchni produkcyjnej, magazynowej i biuro-
wej, tereny o powierzchni kilku hektarów, nowoczesny park maszy-
nowy, doskonale wyposażone zakładowe laboratoria, doświadczo-
ną 300-osobową załogę, w tym dział wdrażania nowych technologii 
i rozwoju, certyfikaty jakości oraz certyfikaty dla produktów, kilkana-
ście grup asortymentowych w ciągłej produkcji obejmujących pełen 
zakres kabli do 6/10 kV, o powłokach i izolacji z tworzyw sztucznych 
oraz gumy. 

Oferta handlowa firmy obejmuje następujące grupy asortymentowe 
kabli:

• kable sterownicze i sygnalizacyjne,

• kable i przewody do układów napędowych,

• kable teleinformatyczne i do przesyłu danych koncentryczne, 
i symetryczne,

• kable telekomunikacyjne stacyjne, miejscowe, zakończeniowe,

• kable i przewody specjalne (np. do monitoringu),

• przewody „słaboprądowe” (domofonowe, p.pożarowe, głośnikowe),

• kable energetyczne o żyłach miedzianych i aluminiowych,

• kable energetyczne i przewody napowietrzne o żyłach aluminiowych,

• przewody instalacyjne,

• przewody warsztatowe i mieszkaniowe,

• kable i przewody górnicze,

• kable i przewody bezhalogenowe i ognioodporne,

• kable i przewody estradowe.

Nowoczesny park maszynowy i doświadczenie załogi pozwala na 
projektowanie i produkcję kabli pod specjalne zamówienia, odpo-
wiadających nawet najbardziej wymagającym klientom. Firma two-
rzy rozwiązania dopasowane do konkretnych aplikacji, bardzo czę-
sto oparte na konstrukcjach hybrydowych, gdzie jeden przewód łą-
czy w sobie wiele funkcji, zastępując kilka kabli prowadzonych rów-
nolegle. 

Zakłady Kablowe BITNER gwarantują profesjonalną i kompleksową 
obsługę Klienta, elastyczność cenową oraz szybką i terminową dosta-
wę wyrobów własnym transportem.

W ciągu ostatnich 16 lat Firma systematycznie poszerzała zakres swo-
jej produkcji, kompleksowo i rzetelnie zaspokajając rosnące potrzeby 

Klientów, uczestnicząc w realizacji  wielu inwestycji na terenie kraju 
i poza jego granicami. 

Wyroby Zakładów Kablowych BITNER znajdują zastosowanie w wielu 
gałęziach przemysłu, między innymi petrochemicznym, energetycz-
nym, wydobywczym, chemicznym, spożywczym oraz w inwestycjach 
infrastrukturalnych takich jak dworce, lotniska, budynki użyteczności 
publicznej, galerie handlowe i inne.

Przy tej okazji warto podkreślić, iż Zakłady Kablowe BITNER mają swój 
udział w przygotowaniach święta sportu jakim jest EURO 2012. Kable 
BITNER zostały docenione przez wykonawców i inwestorów stadio-
nów, na których odbywać się będą przyszłoroczne zawody sportowe.

Potwierdzeniem jakości i skuteczności funkcjonowania firmy jest nie 
tylko stale rosnące grono klientów, ale również szereg nagród i wy-
różnień. W bieżącym roku Firma została nominowana do prestiżowej 
nagrody „Dobra Firma 2011”, przyznawanej corocznie polskim przed-
siębiorstwom. Fakt ten oznacza, iż według rankingu Rzeczpospolitej 
Zakłady Kablowe Bitner znalazły się pośród 50 najdynamiczniej i naj-
efektywniej rozwijających się polskich firm. ■

ZAKŁADY KABLOWE BITNER 
– POLSKI PRODUCENT KABLI I PRZEWODÓW

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą firmy na 
www.bitner.com.pl
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