
AUTONOMNÍ FACILITY
A GASTRO ROBOTI
S úklidem průmyslových prostor či s obsluhou restaurace vám pomohou 
naši autonomní roboti. Nabízíme vám komplexní poradenství s návrhem 
optimálního řešení, možná je forma prodeje i pronájmu robotů.



Bettaroe Robotics jako specialista na autonomní roboty nabízí své zkušenosti  
pro řešení vašich požadavků. Uplatnění najdou v oblasti úklidu průmyslových,  
skladových nebo obchodních ploch, a také jako posila obsluhy  
v restauracích (gastro roboti).

Roboty si předem můžete vyzkoušet v reálném provozu, a pak se rozhodnout  
pro zakoupení nebo pronájem. Samozřejmostí je poradenství a návrh optimálního 
řešení přesně na míru vašim požadavkům a s ohledem na návratnost. Komu jsou  
roboti určeni? Všem, kterým chybějí pracovníci nebo potřebují zvýšit frekvenci  
a kvalitu úklidu. Naše řešení, postavená na robotech, jsou spolehlivá  
a přizpůsobíme je vašim potřebám. Společně vytvoříme funkční  
provoz s úsporou personálních nákladů.

ECOBOT  
Vacuum 40 

– vysávací  
robot vhodný  

do prostor  
až 1 200 m²

ECOBOT  
Scrubber 50  
– čisticí robot, 
který si poradí  

s plochou  
až 1 200 m²

ECOBOT  
Sprayer 50  

– zajistí čistění,  
zametání,  

vytírání a dezin-
fekci na ploše  
do 1 500 m2

ECOBOT Scrubber 75  
– první mycí robot, 
určený pro špatně  
čistitelné plochy  
až do 3 000 m2

ECOBOT Sweeper 111  
– výkonný zametací  

robot, vhodný  
do průmyslových  

prostor až 4 000 m²

Autonomní roboti z naší nabídky vyřeší vaše  
požadavky v oblasti úklidu. Pro každý prostor  
máme vhodné řešení a vybereme vám odpovídající 
model díky odbornému poradenství našich specialistů. 
Roboti provádějí čištění bez nutnosti lidské obsluhy.  
Výrazně zvyšují produktivitu čištění a snižují náklady  
na provoz, úklid se zkvalitňuje a je časově dostupnější. 
Naši robotičtí pomocníci nikdy nespí, dokáží pracovat  
7 dní v týdnu a 365 dní v roce, bez dovolených,  
nemocenských a jiných překážek v práci.  
Díky vyspělým technologiím a softwaru se naši  
roboti naučí dokonale znát vaše prostory  
a budou je neúnavně udržovat v čistotě.

FACILITY ZAŘÍZENÍ



Chcete zlepšit kvalitu vašich služeb?  
Líbí se vám představa, že zákazníci od vás  
odcházejí s nezapomenutelným zážitkem?  
Seznamte se s gastro roboty, kteří zajistí efektivní 
rozvážku jídel, nádobí, ubrousků, dokumentů  
a dalších předmětů.

Gastro roboty je možné používat v restauracích, 
hotelech, barech, kavárnách, kancelářských  
budovách a dalších komerčních sférách.  
Roboti mají vyvinutou technologii pro určování 
polohy a navigaci založenou na fúzi několika  
senzorů. Roboti disponují vynikajícími schop-
nostmi v oblasti interakce člověka a robota.  
Hlasový systém umožňuje hlasové dialogy  
v různých kontextech. Okouzlující je  
individuálně nastavitelný hlas.

Kromě dodávek robotů se postaráme také o zajištění doprovodných služeb, které jdou s roboty ruku 
v ruce. Zajišťujeme pro všechny dodávané roboty kompletní servis, a to jak záruční, tak mimozáruční. 
Jako autorizovaný servisní partner držíme 100% naskladněnost náhradních dílů. Nabízíme 24/7  
vzdálenou podporu a v rámci uzavřené servisní smlouvy garantujeme pravidelnou proaktivní  
a preventivní údržbu, výměnu spotřebních částí.  

Nabízíme mnoho typů financování, které jsou vhodné pro jednoduché i rozsáhlé projekty, pro malé  
i velké firmy. Kromě toho nabízíme celou řadu možných pronájmů od krátkodobého zapůjčení  
v rozsahu týdnů nebo měsíců až po dlouhodobé nájmy.

GASTRO ZAŘÍZENÍ

SLUŽBY

BellaBot  
– doručovací  
robot, vhodný  
do větších  
prostor, například  
restaurací

HollaBot  
– robot pro  
sběr nádobí

BellaBot  
– doručovací  
a vítací robot, 
vhodný  
pro menší  
prostory jako  
jsou kavárny  
a konferenční 
místnosti



Společnost Bettaroe Robotics patří pod skupinu KVADOS Group, kterou tvoří společnosti  
se zaměřením na vývoj a dodávky vlastních softwarových řešení pro oblast digitalizace podnikových 
procesů a automatizace nejen ve skladu. KVADOS Group zajišťuje dodávky řešení pro optimalizaci  
intralogistiky pomocí WMS a také ucelená řešení pro robotizaci a průmyslovou automatizaci.  
Skupina KVADOS Group je schopna zabezpečit služby od návrhu a optimalizace skladové  
logistiky až po dodávku mySTOCK® WMS a logistických robotů, včetně jejich integrace  
do podnikových procesů díky platformě myFABER®.
   
Věříme, že úspěšnou firmu lze stavět pouze na skvělém týmu a kvalitních produktech.  
Nesnažíme se jen prodávat roboty, ale nabízíme řešení, která posunou vaši firmu dál.  
Připravujeme je pro vás přímo na míru, a to včetně financování. 

BETTAROE ROBOTICS 
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GASTRO ROBOTI

FACILITY ROBOTI

Hluchov 1353
250 01 Brandýs nad Labem

Vrážská 143 
153 00 Praha 5 Radotín
office@bettaroe.cz

Tel.: +420 733 613 174
Email: info@bettaroe.com
Web: bettaroe.cz

Adresa servisního  
střediska a Showroom:

Sídlo společnosti:

Výhradní distributor značek PUDU a GS Robotics pro CZ a SK
Bettaroe Robotics s. r. o.


