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POPIS ODBĚRU ZBOŽÍ ZE SKLADU BESAL CR s.r.o. BRNO
Na základě Vaší objednávky (telefonem, faxem nebo poštou), bude zboží připraveno ihned k
odběru v našem skladu v Popůvkách, který má firma BESAL v areálu JAPO Autodoprava.
Objednávky zboží tel: 774 500 908 nebo asistentka prodeje 601 270 270
Objednávky zboží mail: info@besal.cz
Adresa skladu je:

firma JAPO - autodoprava s.r.o.
komerční zóna Popůvky u Brna – vjezd z Jihlavské ulice
!! nově se jí říká Vintrovna – mají tam vlastní benzínku !!
664 41 Troubsko (dočasně laminátová hala, ta blíže k dálnici)

Kontakt:
731 428 490 skladník pan Hlaváček
(pozor, pan Hlaváček je aktuálně oprávněn vydávat zboží pouze s předchozím souhlasem
naší firmy, proto není možné u něj uplatňovat objednávky)
Pracovní doba:

PO – PÁ 7.00 – 16.30 hod. nebo dle dohody

Příjezdové trasy:
“ve směru z Brna do Prahy“:
sjet z D1 exit 190 a jet do kopce směrem k FN po Bítešské ulice, nahoře zabočit ostře doleva na
Jihlavskou, jet stále rovně směr „Bosonohy“ či „Popůvky“, stále po hlavní rovnoběžně s dálnicí D1, ulice
mění název na Pražská, a pak zase na Jihlavská, přejet kruhák rovně a pak cca. 1,5km do stále mírného
kopce – u vjezdu do areálu má firma JAPO vlastní čerpací stanici – za vrátnicí lehce doleva a dozadu,
téměř k D1 a je to hala po pravé ruce
“ve směru z Brna - města“:
jet na ulici Jihlavskou, jet stále rovně směr „Bosonohy“ či „Popůvky“, stále po hlavní rovnoběžně s dálnicí
D1, ulice mění název na Pražská, a pak zase na Jihlavská, přejet kruhák rovně a pak cca. 1,5km do stále
mírného kopce – u vjezdu do areálu má firma JAPO vlastní čerpací stanici – za vrátnicí lehce doleva a
dozadu, téměř k D1 a je to hala po pravé ruce
“ve směru z do Prahy do Brna“:
sjet z D1 exit 182 a jet jako na Grand Prix, je tam nová silnice, stále z kopce, po pravé ruce minout několik
let rozestavený „podivně vypadající“ hotel a po pár set metrech je po pravé ruce vlastní čerpací stanice
firmy JAPO – za vrátnicí lehce doleva a dozadu, téměř k D1 a je to hala po pravé ruce
! Výše popsané trasy jsou vhodné i pro velké kamiony a návěsy naprosto bez omezení !

!! POZOR - v areálu probíhá výstavba nové skladové haly a část pozemku není zatím
vyasfaltovaná - v případě mokra = bláta si nechejte zboží zavést panem Hlaváčkem na
vysokozdvižném vozíku (po tel. domluvě) mimo nezpevněnou plochu přímo na asfalt a zbytečně
nezajíždějte k rampě haly. U skladníka podepíšete interní doklad na převzetí zboží a na jeho
základě Vám bude zboží skladníkem vydáno.
Věříme, že díky tomuto vyčerpávajícímu popisu proběhne celá záležitost s vyskladněním zboží
zcela k Vaší spokojenosti s naší firmou.

Bc. Jiří Benáčan - jednatel společnosti
Besal CR s.r.o., to je již 20 let zkušeností na trhu se solí a nyní také kompletní nabídka bazénové chemie

