
CENNIK SKUPU ZŁOMU
VERDE Group s.c. - Żukowo, ul. Kościerska 9

Obowiązuje od dnia:

ZŁOM STALOWY

STAL gruba wsadowa 1,40 zł/kg grubość > 4 mm, gabaryt do 0,5 x 0,5 x 1,5 m

STAL gruba niewsadowa 1,35 zł/kg grubość > 4 mm, gabaryt ponad 0,5 x 0,5 x 1,5 m

STAL cienka/blachy 1,20 zł/kg wszelkie blachy, siatki, paski lub grubość < 4 mm

STAL mieszana (mix) 1,20 zł/kg
miks blach, niewsadu, wsadu i żeliwa

(bez zbiorników i wiórów)

STAL wióry 1,10 zł/kg tylko wióry stalowe, bez innych metali

STAL zbiorniki 1,00 zł/kg butle gazowe, gaśnice, amortyzatory

ŻELIWO 1,40 zł/kg wszelki złom żeliwa z wyłączeniem balastów (-0,30 zł)

ZŁOM METALII KOLOROWYCH

MIEDŹ millbery (drut>2mm, świecący) 30,50 zł/kg ALU sektor i linka 6,30 zł/kg

MIEDŹ kawałek świecący 29,50 zł/kg ALU felgi 6,60 zł/kg

MIEDŹ kawałek 27,90 zł/kg ALU profil czysty (>1 mb -0,20 zł) 5,10 zł/kg

MIEDŹ niesort (palona, pobiał, lakier) 27,00 zł/kg ALU profil lakierowany (>1 mb -0,20 zł) 4,10 zł/kg

MIEDŹ piecyki 26,00 zł/kg ALU izoprofil (bez pianki, >1 mb -0,20 zł) 2,00 zł/kg

BRĄZ niemagnetyczny 22,50 zł/kg ALU spożywcze czyste, blachy czyste 4,30 zł/kg

MOSIĄDZ żółty 17,50 zł/kg ALU odlew 4,30 zł/kg

MOSIĄDZ pobiał, niesort 15,50 zł/kg ALU plastyka 3,40 zł/kg

MOSIĄDZ baterie nierozebrane 10,50 zł/kg ALU wióry 0,70 zł/kg

MOSIĄDZ wióry 13,50 zł/kg ALU żaluzje i rolety z pianką 0,60 zł/kg

CYNK 5,00 zł/kg ALU puszki 3,50 zł/kg

ZNAL 3,10 zł/kg ALU zanieczyszczone 1,40 zł/kg

STAL NIERDZEWNA wsadowa 3,50 zł/kg WĘGLIK SPIEKANY bez lutu (z lutem -10 zł) 70,00 zł/kg

STAL NIERDZEWNA garnki 0,50 zł/kg Kable CU wiązki samochodowe bez klem i skrzyn. 10,80 zł/kg

OŁÓW czysty 5,40 zł/kg Kable CU elektryczne, instalacyjne 6,20 zł/kg

OŁÓW mokry, zanieczyszczony 4,50 zł/kg Kable CU koncentryk 1,60 zł/kg

OŁÓW odważniki do kół 0,50 zł/kg Kable CU skrętka 2,90 zł/kg

AKUMULATORY ołowiowe i żelowe 2,00 zł/kg Kable CU mix, z wtyczkami itp. 5,50 zł/kg

CHŁODNICE aluminiowe 2,80 zł/kg Kable aluminiowe 0,00 zł/kg

CHŁODNICE aluminiowo-miedziane 12,00 zł/kg SILNIKI elektryczne 2,40 zł/kg

CHŁODNICE mosiężno-miedziane 15,00 zł/kg Cyna, nikiel i inne

KONTAKT:
+48 690 202 102, +48 505 514 790, biuro@verde.info.pl

www.SkupZukowo.pl
Zadbaj z nami o środowisko!

VERDE Group s.c., 83-330 Żukowo, ul. Kościerska 9, NIP: 589-201-32-61
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Odliczamy zanieczyszczenia według standardowych, podanych wartości. Możliwośc negocjacji w przypadku bardzo "czystego" złomu.
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