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Změna cen vyhrazena. Ceny jsou FCO provozovna JARÝ s.r.o. Fakturace při splatnosti 30 dní
Další materiály a větší množství individuální ceny na info@jary.cz nebo tel.: +420 466 400 135

Fe - železo
Zboží - (označení, popis)

Kč/kg

Fe-72 - Těžký železný odpad tl. min. 6mm upravený rozměr 500x300x200mm, bez ozubených kol, pružin, Cr a dalších legujícíh prvků

8,00

Fe-73 - Těžký železný odpad tl. min. 4mm upravený rozměr 500x300x200mm, bez ozubených kol, pružin, Cr a dalších legujícíh prvků

8,00

Fe-15 - Těžký železný odpad tl. min. 8mm upravený rozměr 1500x500x500mm, bez ozubených kol, pružin, Cr a dalších legujícíh prvků

8,00

Fe-12 - Těžký železný odpad tl. min. 6mm upravený rozměr 1500x500x500mm, bez ozubených kol, pružin, Cr a dalších legujícíh prvků

8,00

Fe-13 - Těžký železný odpad tl. min. 4mm upravený rozměr 1500x500x500mm

7,50

Fe-18 - Těžký železný odpad tl. min. 8mm neupravený rozměr 5500x800x500mm odpad složitého tvaru (celé stroje, vagóny, kolejnice apod.), bez
ozubených kol, pružin, Cr a dalších legujícíh prvků

7,50

Fe-16 - Těžký železný odpad tl. min. 6mm neupravený rozměr 5500x800x500mm odpad složitého tvaru (celé stroje, vagóny apod.)

7,00

Fe-16A - Těžké neupravené rastry, tl. min. 10mm

8,00

Fe-17a - Těžký železný odpad tl. min. 4mm neupravený rozměr 5500x800x500mm

7,00

Fe-17b - Těžký železný odpad betonářská ocel (roxory)

7,00

Fe-27 - Lehký železný odpad tl. max. 4mm neupravený ocel. odpad lehký včetně stočených lan a drátů

6,50

Fe-28 - Lehký železný odpad tl. max. 4mm neupravený nízká čistota

4,50

Fe-21 - Lehký železný odpad tl. max. 3mm upravený NOVÝ odpad plechů nepokovených, trubky, svitky, rozměry (max. 800x500x500), pro lisování

9,00

Fe-52 - Třísky ocelové dlouhé,krátké bez emulze

6,00

Fe-21N - Lehký železný odpad tl. max. 3mm neupravený NOVÝ odpad plechů nepokovených, trubky, svitky, pro lisování

9,00

Fe-02 - Litinový odpad kusový upravený do 30kg, max. 400mm

8,00

Fe-06 - Litinový odpad neupravený

7,50

Fe-05 - Litina strojní - soustruh, lisy

7,50

Fe-07 - Litinové třísky

3,50

Ekologická likvidace vozidel - kompletní autovrak (včetně originálního katalyzátoru), cena za tunu
Bílá technika - bojler, myčka, sporák, bez praček a bez ledniček

2 700,00
4,70

Cu - měď
Zboží - (označení, popis)

Kč/kg

Cu lesklé dráty průměr nad 1mm

185,00

Cu berry

180,00

Cu mix (opal., lak., kus., plech nový, plech starý, vlas.)

175,00

Cu drát opřádaný, věnce, karmy

135,00

Cu třísky (čisté bez příměsí)

135,00

Br - bronz
Zboží - (označení, popis)
Bronz mix, hliníková
Bronz špony

Kč/kg
105,00
70,00
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Zboží - (označení, popis)
Bz, Ms legované Mn, Ni, Si, Al

Kč/kg
65,00

Ms - mosaz
Zboží - (označení, popis)

Kč/kg

Mosaz 63 plech (nutný ATEST)

117,00

Mosaz 58 kusová nová (nutný ATEST)

115,00

Mosaz 58 špony (čisté značkové / bez rozboru)

112,00

Mosaz vlasová

112,00

Mosaz, kondezátorové trubky

112,00

Mosaz promíchaná, netříděná, 1%Fe (!bez nábojnic)

110,00

Mosaz třísky rafinační

77,00

Ms-Cu chladiče (bez Fe)

75,00

Chladič Ms-Fe (včetně Ms vaničky)

11,00

Chladič Ms-Fe (bez Ms vaničky)

6,50

Al - hliník
Zboží - (označení, popis)

Kč/kg

Al elektro drát nový

50,00

Al elektro drát starý

50,00

Al elektro drát mastný

20,00

Al elektro plech

50,00

Al kovolisty

44,00

Al elektrovodná pásovina čistá

50,00

Al elektrovodná pásovina barvená, oxidovaná

49,00

Al elektro drát opřádaný

16,00

Al profil nový (AlMgSi 0,5) POZOR! BEZ PŘÍMĚSÍ!!!

50,00

Al profil starý (AlMgSi 0,5) ne barvený POZOR! BEZ PŘÍMĚSÍ!!!

45,00

Al profil barvený

42,00

Al litý nový, starý POZOR BEZ PŘÍMĚSÍ!!!

37,00

Al litý starý do 2% Fe

35,00

Al litý starý do 5% Fe

30,00

Al plech nový, starý, trubky, nádobí (bez fólií, plechovek, železa, plastu, žaluzií a smetků!!!!)

29,00

Al-Cu chladiče

76,00

Al izoprofil

40,00

Al-Fe lana

30,00

Al žaluzie

20,00

Al chladič bez Fe

22,00

Al folie čistá/barevná

20,00

Al špony (do 5% vlhkosti)

22,00

Al spalovací motory, Al převodovky (bez náprav, výfuků)

9,00
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Pb - olovo
Zboží - (označení, popis)

Kč/kg

Olovo kusové

38,00

Olověné akumulátory

17,00

Olověné trakční baterie kompletní trakce (plechový obal)

15,00

NiCd akumulátory

0,10

Automobilová pneu závaží Pb,Zn čistá bez Fe

19,00

Automobilová pneu závaží Pb s Fe pérkem, Zn s Fe pérkem

7,00

Automobilová pneu závaží mix Pb+Zn+Fe

5,00

tiskařské olovo, špony

10,00

Ostatní
Zboží - (označení, popis)

Kč/kg

Titan (100% čistý nový, starý)

30,00

Zinek plech, slitiny bez Fe

32,00

Zinek slitiny s Fe (karburátory)

10,00

Cín

30,00

Nikl čistý, nový i starý a jeho slitiny

120,00

Slinuté karbidy výměnné destičky (staré, nové) pro aktuální nabídku raději volejte!

120,00

Elektromotory MIX nefunkční, k dalšímu využití (max. 300kg/ks)
Kompresory ledničkové (nefukční k dalšímu využití)

19,00
6,00

Cu kabely demolice MIX (dle výtěžnosti) až

48,00

Al kabely demolice MIX (dle výtěžnosti) až

3,00

Nerez - nemag. MIX průměrný obsah Ni 18/8,5% (upravená na rozměr max: 1500x500x500mm)

40,00

Nerez nemagnetické špony (čisté bez Fe příměsí, emulze)

30,00

Nerez Magnetická 12-18% Cr

9,00

Elektronika - vyřazené elektronické spotřebiče

1,00

Papírový odpad
Zboží - (označení, popis)

Kč/kg

papír kartónový, vlnitá lepenka

0,30

směs noviny, časopisy, kancelářský papír

2,50

Výkupní cena bude při dopravě od JARÝ s.r.o. ponížena o cenu dopravy podle aktuálního ceníku umístěného na www.jary.cz/ceniky a vypočtené dle skutečnosti.
Předběžnou kalkulaci získáte u svého obchodního zástupce.
JARÝ s.r.o., Doubravice čp. 105, 533 53 Pardubice, IČ: 60931663, DIČ: CZ60931663, Tel./FAX: 466400135
Společnost JARÝ s. r. o. je držitelem certifikátů kvality ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016
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