
CENNIK SUROWCÓW WTÓRNYCH
VERDE Group s.c. - Żukowo, ul. Kościerska 9

Obowiązuje od dnia: 
15.01.2020

MAKULATURA skup/opłata uwagi

Karton belowany -0,20 zł/kg

Karton -0,23 zł/kg

Gazeta 0,00 zł/kg czysty papier biały i kolorowy

Mix -0,32 zł/kg np. segregatory, twarde oprawy

Gilzy -0,40 zł/kg

Papier woskowany -1,50 zł/kg  np. od etykiet samoprzylepnych

TWORZYWA SZTUCZNE I INNE skup/opłata uwagi

Folia LDPE bezbarwna belowana 0,20 zł/kg do 2% wtrąceń folii kolor

Folia LDPE bezbarwna 0,10 zł/kg do 5% wtrąceń folii kolor

Folia LDPE kolorowa -0,40 zł/kg bez HDPE

Folia LDPE mix -0,40 zł/kg bez HDPE

Folia LDPE "sianokiszonka" -0,50 zł/kg

Folia LDPE biało-czarna i inne rolnicze -0,60 zł/kg

Folia PP bezbarwna 0,30 zł/kg tylko bardzo czysta

Folia PP kolorowa -0,40 zł/kg tylko bardzo czysta

Baniaki, zbiorniki, beczki HDPE 0,20 zł/kg bez metali i oleju

Rury HDPE 0,00 zł/kg tylko HDPE, oczyszczone

PVC (PCV) rury, okna -0,50 zł/kg tylko PVC, okna bez szyb!!

Skrzynki, wiaderka, doniczki PP 0,05 zł/kg bez metali

Butelki PET mix 0,10 zł/kg sortowane na kolory do wyceny

Butelki PET bezbarwne 0,40 zł/kg bardzo dobrze wysortowane i tylko pow. 100 kg

Nakrętki plastikowe 0,80 zł/kg bez metali i papieru

Drobne elementy PP i PE 0,40 zł/kg bez wiórów i zlepów

Big bagi, worki PP -0,40 zł/kg

Siatka, sznurek PP -0,50 zł/kg bez słomy!!

Zderzaki i zbiorniki samochodowe -0,40 zł/kg bez filców, gąbek, pianek, dzianin itp.

Paski od bandownic -1,50 zł/kg

Inne odpady tworzyw sztucznych -1,50 zł/kg lub zwrot do klienta

Inne odpady tworzyw sztucz. samochodowych -1,60 zł/kg lub zwrot do klienta

Drewno -0,50 zł/kg palety, skrzynki, deski, belki, samo drewno

Kolorem czerwonym wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadów.

Wszystkie kwoty netto.

Przy zakupie odpadów obowiązuje stawka VAT 23%. 
Przy opłacie za zagospodarowanie obowiązuje stawka VAT 8%.

Aktualny cennik: www.SkupZukowo.pl/cennik-odpady
KONTAKT:
Warunki handlowe: Paweł Krzemiński: +48 696 452 992, verde.zukowo@gmail.comWarunki handlowe: Paweł Krzemiński: +48 696 452 992, verde.zukowo@gmail.com
 AWIZACJA DOSTAW OD FIRM: Rafał Sonnberg: +48 780 110 785

Zadbaj z nami o środowisko!
VERDE Group s.c., 83-330 Żukowo, ul. Kościerska 9, NIP: 589-201-32-61


