Oblast Teplice, Most, Litvínov
K Vápence 123
415 03 Teplice - Řetenice
_________________________________________________________________________

CENÍK
Platný od 1.1.2018
pro převzetí odpadů skupiny 17 k recyklaci
ceny jsou uváděny v Kč / 1 t a neobsahují DPH ve výši 21 %
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beton ( kusovitost do 0,5 m )
beton ( kusovitost nad 0,5 m nebo armovaný beton)
beton ( nadměrný beton )
cihly ( kusovitost do 0,5 m )
dřevo
směsi ( stavební a demoliční odpady – beton, cihly, tašky a KV )
směsi ( stavební a demoliční odpady – beton, cihly, tašky a KV ) NP
zemina a kamení ( kusovitost kamení do 0,2 m )
zemina a kamení ( kusovitost kamení nad 0,2 m )
asfalt
stavební materiály na bázi sádry
štěrk ze železničního svršku

140,00 Kč
240,00 Kč
480,00 Kč
140,00 Kč
480,00 Kč
240,00 Kč
480,00 Kč
120,00 Kč
160,00 Kč
320,00 Kč
480,00 Kč
160,00 Kč

Příjem materiálu nebo odpadu splňujícího kritéria vstupní suroviny k recyklaci je ekologicky a ekonomicky
výhodnější alternativou ke klasickému skládkování odpadů.
Nabízíme Vám sjednání individuálních podmínek, recyklaci na stavbě, ve Vaší provozovně, včetně
možnosti sjednání množstevních slev, změn provozní doby, úpravu ujednání platebních podmínek.
Převzetí odpadu probíhá do schváleného mobilního recyklačního zařízení (CZU01128) oprávněné osoby
Kalivoda DC s.r.o. - souhlas dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech k provozování mobilního zařízení k úpravě
a recyklaci odpadů na území Ústeckého kraje, KÚÚK č.j. 1938/ZPZ/2015/PZ-2580 ze dne 1.7.2015.
(*NP – nežádoucí příměsi)

Provozní doba: pondělí - pátek
soboty, neděle, svátky

7:00 - 16:00 hod.
po předchozí tel. dohodě

Mobil: 774406144
e-mail: nexta@centrum.cz

Tel: 417 535 861
417 535 863

