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BANDO Chemical Industries, Ltd.
Spoločnosť BANDO Chemical Industries, Ltd., 
je nadnárodná spoločnosť založená v roku 1906.

Začínala ako prvý výrobca remeňov v Japonsku. 
Tejto spoločnosti sa podarilo až doposiaľ dosiahnuť vysokú 
úroveň spokojnosti zákazníkov prostredníctvom neustáleho 
vývoja nových produktov a technológií. 

Značka BANDO sa stala synonymom prvotriednych 
produktov a vynikajúcich služieb na celom svete. 
Túto značku zastupuje 14 krajín s 19 spoločnosťami v Európe, 
Severnej Amerike a Ázii. Nakoľko každá krajina má iné 
požiadavky, snažia sa nájsť riešenia, aby uspokojili požiadavky 
krajiny i každého zákazníka.

Priemyselný remeň
BANDO CHEMICAL INDUSTRIES je jedným 

z popredných svetových výrobcov výrobkov 

z gumy a plastov.

Ich riešenia pohonov pre priemyselné aplikácie sú:

Vysoký prínos vďaka vynikajúcemu pomeru 
nákladov a výkonu

Veľmi dobré vlastnosti produktu

Najvyššie štandardy kvality

Inovácia produktov vďaka neustálemu výskumu 
a vývoja

Najmodernejšie výrobné technológie

Klinové remene 
pre poľnohospodárstvo

Názov Bando sa uplatňuje aj v poľnohospodárskom sektore 

ako záruka prvotriednych výrobkov

Dodávajú kvalitné hnacie remene a pásy, ktoré spĺňajú vysoké 
požiadavky ich zákazníkov.

Ekológia a úspora energie patria medzi kľúčové slová ich politiky

Kladú veľký dôraz na používanie ekologických a zároveň veľmi 
efektívnych technológií pri výrobe hnacích remeňov a pásov pre 
poľnohospodárstvo. Týmto spôsobom môžu neustále
rozširovať ich sortiment a ponúknuť remene či pásy pre čo 
najviac aplikácií.
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Automobilový trh
Ako dodávateľ automobilového priemyslu 

spoločnosť Bando prispieva veľkou energiou 

k výrobe bezpečných, spoľahlivých a ekologických 

automobilov.

Známi výrobcovia automobilov sa skutočne 
spoliehajú na ich špičkové technológie, 
pretože zaručujú vysoko kvalitné výrobky.

Nie nadarmo Bando dosiahol stav A-dodávateľ 
pre všetkých existujúcich zákazníkov OEM.

Klinové remene 
pre poľnohospodárstvo

Názov Bando sa uplatňuje aj v poľnohospodárskom sektore 

ako záruka prvotriednych výrobkov

Dodávajú kvalitné hnacie remene a pásy, ktoré spĺňajú vysoké 
požiadavky ich zákazníkov.

Ekológia a úspora energie patria medzi kľúčové slová ich politiky

Kladú veľký dôraz na používanie ekologických a zároveň veľmi 
efektívnych technológií pri výrobe hnacích remeňov a pásov pre 
poľnohospodárstvo. Týmto spôsobom môžu neustále
rozširovať ich sortiment a ponúknuť remene či pásy pre čo 
najviac aplikácií.

Skútrové remene a valčeky
Remene pre plynulí prenos sily, tzv variátorové remene výrobcu 
Bando patria medzi elitu svetovej triedy. Spoločnosť BANDO ako 
výrobca a dodávateľ OEM do prvovýroby pre výrobcov skútrov, 
ATV a malých automobilov, ponúka správne riešenie pre mnoho 
aplikácií.

Inovatívne riešenia pohonu a vynikajúca kvalita robia z našich 
hnacích variátorových remeňov prvú voľbu.

Dlhoročné skúsenosti im umožňujú ponúknuť správny remeň 
najmä pre skútre.

Ich vynikajúci výkon vychádza z kvality použitých materiálov, výrobných 
procesov a inovatívnych vlastností a práve preto, je jedným z hlavných 
dodávateľov OEM remeňov pre výrobcov skútrov ako Honda Kymco 
Peugeot a ďalších. Je globálnym lídrom vo výrobe variátorových 
remeňov pre takmer každú značku skútra a ATV.
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Valivé ložiská P & M, s. r. o.
Bratislava

Adresa:  Odborárska 1, 831 02 Bratislava, Slovakia

Telefón:  +421 255 566 226, +421 255 567 458

Mobil:   +421 903 502 663, +421 903 502 664

E-mail:   predajna@valiveloziska.sk

IČO:   44512023

DIČ:   SK2022736386

IČ DPH:  SK2022736386

Otváracie hodiny:
Pon - Pia:  07:30 – 16:30
Sob:   08:00 – 12:00
Ned:   zatvorené

Valivé ložiská P & M, s. r. o.
Trenčín

Adresa:  Zlatovská 2205, 911 05 Trenčín, Slovakia

Telefón:  +421 326 401 201

Mobil:   +421 903 501 663, +421 910 191 843

E-mail:   zlatica@valiveloziska.sk

IČO:   44512023

DIČ:   SK2022736386

IČ DPH:  SK2022736386

Otváracie hodiny:
Pon - Pia:  08:00 – 16:30
Sob:   08:00 – 12:00
Ned:   zatvorené

Valivé ložiská P & M, s. r. o.
Odborárska 1, Bratislava

Valivé ložiská P & M, s. r. o.
Zlatovská 2205, Trenčín


