Solgt til skrot

BRADALs

PRODUKTHANDEL

Størstedelen af det skrot, vi opkøber (ca. 97 %), eksporteres til
hele verden. Skrottet udskibes fra
Fredericia Havn, som er Danmarks
dybeste. Det giver os en konkurrencefordel, da vi kan losse flere tons
på skibene.

Siden 1950 har familien Bradal opkøbt, sorteret, forarbejdet
og videresolgt alle former for jern og metal til konkurrencedygtige priser. Bradals Produkthandel drives i dag af Thomas
Bradal, tredje generation skrothandler, der med en stor portion erfaring og drivkraft har udviklet virksomheden, så den i
dag er en af landets førende inden for genvinding af jern- og
metalaffald – med en forventet vækst på mellem 300-500 % i
løbet af de næste tre år.

Lave omkostninger giver gode priser
Hos Bradals Produkthandel har vi en klar strategi om at holde
os konkurrencedygtige – en fastforankret strategi siden 1950.
Kvaliteten skal være høj og ensartet, udgifterne lave, så vi kan
tilbyde gode priser, høj miljøsikkerhed og udstrakt service
bestående af personlig betjening.
Vi afhenter skrot i hele landet, primært Jylland og Fyn, hos
både virksomheder, kommuner, renovationsselskaber og private boligejere. Basen er Silkeborg, hvor vi råder over en skrotplads på 23.000 m2. Idet skrottet bearbejdes på én plads,
sikrer vi lave omkostninger og en ensartet kvalitet. Restprodukter behandles miljømæssigt forsvarligt, og vi sikrer – på
betonpladsen i Silkeborg – at omgivelserne ikke lider overlast
som følge af olierester eller andet miljøfarligt affald.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
Gå på opdagelse i brochuren med en smartphone eller tablet via GoZee-appen, og find 360°-panoramaer,
fotogallerier, cinemagraphs og direkte webadgang ved hjælp af augmented reality.

GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller
Google Play, og download appen på din
smartphone eller tablet.

360º-panorama

Fotogalleri

2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.

Cinemagraph

Webikon
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Et usædvanligt højt serviceniveau er en af
hjørnestenene i vores forretning og fundamentet til vores succes. Vores service omfatter blandt andet:

Hurtig afhentning
Vi sørger for at afhente dit skrot hurtigst muligt og altid til
aftalt tid, så du ikke skal bekymre dig om unødvendig opbevaring.

Altid én kontakt
Det skal være nemt at få afhentet skrot, og ingen skal være
i tvivl om, hvem der gør hvad. Som fast erhvervskunde er
du altid sikret hurtig og korrekt hjælp. Det er én og samme
kontaktperson, der står for at planlægge og koordinere al
transport – den samme, du også har i røret hver gang.

Opsætning af containere efter behov
Vi tilbyder et bredt udvalg af containere, så vi kan dække
ethvert behov for opbevaring.

Vi er på forkant
Proaktivitet er en del af vores DNA. Grundet vores mangeårige erfaring er vi nogle gange – til stor glæde for vores
kunder – et par skridt foran. Tit og ofte beror vores proaktivitet på en tæt og vedvarende dialog.

Mikael Jacobsen Transport A/S
Søgårdvej 23 A - 6200 Aabenraa
Tlf.: 20 16 53 60
mj@mikaeljacobsen.dk

www.mikaeljacobsen.dk

Med egen vognpark og dygtige samarbejdspartnere sikrer vi
afhentning til tiden og korrekt håndtering af skrot.
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Bergsøesvej 28
8600 Silkeborg
86 80 05 64
info@bradal.dk

www.bradal.dk

Dit skrot er penge værd

14064 • www.jsdanmark.dk

Ring til os for et uforpligtende tilbud. Hellere i dag end i morgen.
Kontakt Thomas Bradal på
21 26 19 72 eller
tb@bradal.dk

Logistics & Transport

Lejrvejen 4
6330 Padborg
Tlf.: 73 70 97 00

www.mklt.dk

