


JUNKBAGS

Vores Junkbags
kan bære

op til 1,5 tons 
byggeaffald.

CONTAINER

Vi tilbyder altid
landsdækkende
containerleje.

AFFALDSTAXA

Vi henter næsten
alle typer affald i

vores bemandede
lastbiler.

GRAB

Bestil en grab, hvis
det er svært at 

komme til med con-
tainer eller Junkbags.

MATERIALER

Levering direkte
fra grusgrav med 

grab eller
sættevogne.

RE_SOURCE

Genanvendelse af
erhvervsaffald
_made easy.



JUNKBAGS

En Junkbag er en stor ‘bigbag’, som fås i 3 forskellige størrelser, specielt
udviklet til at håndtere alle former for byggeaffald samt haveaffald.

► 3 størrelser: small (160 L), large  (1.000 L) og XL (1.700 L).

► Markedets bedste priser på tomme bags og afhentning.

► Køb dem i byggemarkeder og bestil afhentning hos 
Junkbusters.

► Junkbags kan bruges alene eller i forbindelse med 
container.

► Fyld på palle, hvis lastbil ikke kan komme ind til skraldet.

► Specielt gode i bymiljøer, hvor pladsen er trang.

► Gør det enkelt at sortere på byggepladsen og der igennem
spare penge.



CONTAINER

Junkbusters tilbyder landsdækkende container.
Vi leverer fra dag til dag og har  branchens bedste kundeservice.

► 3 varianter: 12 m3 åben, 16 m3 lukket og 27 m3 åben.

► Bestil og få leveret samme dag.

► Bestil tømning/ hjemtagelse og få det klaret samme dag.

► Overskuelig prisliste uden olie-, faktura, og miljøgebyr

► Øget fokus på affaldstype giver billigere priser – det 
hjælper vores kundeservice gerne  med.



AFFALDSTAXA

► Altid to mand på bilen.

► Vi afhenter affaldet fra det  anviste sted.

► Affald sorteres altid miljømæssigt korrekt.

► Vi fejer altid pænt op efter os efter afhentning.

► Afhentning inden for MAX 48  timer, hvis du har akut
behov. Vi henter affaldet og du slipper  for at bære selv.

► Pris baseres på m³, med evt. tillæg for ekstra tid.

► Vi ankommer til aftalt tidspunkt.



GRAB

Når affaldet hverken er i container eller bag.

► Har du affald i bunker, har  du muligheden for at bestille
afhentning med grab.

► Der hvor det er svært at komme til med container eller
bags, kan en grab være svaret.

► En grab rækker helt op til 10  meter fra gadeniveau.

► Skal du bruge bygge materialer, kan du kombinere
afhentning af affald med levering  af byggematerialer.



MATERIALE LEVERING

► Materialer direkte fra grusgraven

► Leveres med grab eller sættevogn

► Leveres inden for 24 timer.

► Kan både leveres ved vejkant og over hæk.



RE_SOURCE BAGS

Enkel løsning til retail og restaurationer til håndtering og genanvendelse af
kildesorteret affald.

► 100 liter sække med luk og nummerede tt-strips. Buddy 
bob poseholdere leveres af Junkbusters.

► Fast pris pr pose inkl afhentning og genavendelse (ved
fejlsortering afregnes der et sorteringstillæg).

► Sækkes skal sættes ud til vejen til aftalt tid og afhentes i
fastlagte tidsrum i København K.



“Order App”

Junkbusters
Order App

https://apps.apple.com/dk/app/junkbusters-order-app/id1513886521?l=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.junkbusters.order


CSR & MILJØ

► Miljøregnskab

► Markedets skarpeste statistikker

► Skræddersyet advarselssystem, fx ved for 
meget blandet affald

► Aktivt arbejde med de 17 verdensmål og 
velgørenhedsprojekter

► Screening af bygninger og jord – i tæt 
samarbejde med Norrecco

► DGNB Certificerede projekter



Vores Software | Fremtidens Miljøselskab

Intelligent Software til kunder:
► Kundeapp til nem bestilling på farten
► Login til webside
► Affaldsrapporter og statistikker
► Fakturaer og ordreoversigt
► Nem online bestilling

Intelligent Logistik Software:
► Junkbusters arbejder sammen med mere end 200 lokale

ServicePartnere i Danmark, Sverige og Tyskland
― Altid kort reaktionstid
― Mindst mulig transport

► Benytter landets bedste modtageanlæg
► Styres af egenudviklet software



Helpdesk | 70 70 24 20          •           info@junkbusters.dk •         www.junkbusters.dk
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