
Provozní doba: Po - Pá 7:00 - 15:30 hod. Kontakt: Aleš Matěna - obsluha zařízení
So 7:00 - 12:00 hod. tel. 777 810 389

(březen - říjen)
Jaroslav Bříza - obchodní zástupce

Mimo uvedenou dobu dle dohody. tel. 777 164 777

platnost od 6.2.2023

Kód
odpadu

Název odpadu
Cena za 1 tunu

(Kč bez DPH)

170101 Beton 170,00 Kč
170102 Cihly 390,00 Kč
170103 Tašky a keramické výrobky 390,00 Kč
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel,tašek a ker.výrobků 390,00 Kč
170302 Asfaltové směsi 490,00 Kč
170504 Zemina a kamení 390,00 Kč
170508 Štěrk ze železničního svršku 290,00 Kč

Asfalt s příměsí zeminy 590,00 Kč
Směsné sutí s příměsí zeminy 490,00 Kč
Asfalt a sm.sutí o kusovitosti nad 40 x 40 cm 590,00 Kč
Beton s příměsí zeminy 270,00 Kč
Beton o kusovitosti nad 40 x 40 cm 270,00 Kč
Beton o kusovitosti nad 40 x 40 cm s příměsí zeminy 370,00 Kč
Armovaný beton o kusovitosti nad 40 x 40 cm 370,00 Kč
Armovaný beton o kusovitosti nad 40 x 40 cm s příměsí zeminy 470,00 Kč
Odpady s příměsí do 10 % ( plasty, sklo, papír, dřevo) 590,00 Kč
Odpady s příměsí sádrokartonu, silikátu atd. 900,00 Kč
Sádrokarton, Ytong, Porobeton, Silikát 1 990,00 Kč
Zemina charakteru ornice 150,00 Kč

Stavební odpady s příměsí nad 10% nebudou převzaty ani uloženy na recyklační středisko.
Výkopové zeminy s příměsí jílu (nekvalitní zeminy) se nepřijímají.

- Ceny mohou být během roku aktualizovány, platný je vždy aktuální ceník uvedený na www.envistone.cz
- Původce (dodavatel) materiálu k recyklaci/ukládce prohlašuje, že materiál (odpad) neobsahuje nebezpečné látky.

- Pro stanovení hmotnosti je stanoven přepočet 1 m3 = 1,5 tuny

- K cenám za uložení odpadu lze poskytnout po konkrétní dohodě zákaznické a množstevní slevy

provozovna Velké Poříčí, ul. Náchodská, 549 32 Velké Poříčí, IČP: 1000637441, IČZ: CZH 00794
Envistone spol. s r.o., IČ: 259 94 182, envistone@envistone.cz, tel. +420 495 581 008, www.envistone.cz

CENÍK
uložení odpadů na recyklační středisko

provozovna Velké Poříčí

Odpady o kusovitosti do 40 x 40 cm a bez nežádoucích příměsí

Odpady o kusovitosti větší než 40 x 40 cm, s příměsí zeminy a příměsí nežádoucích látek do 10%

- Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za 1 tunu, DPH bude účtována dle platných právních předpisů platných v době 
uskutečnění


