
materiál - druh (F)

121,00 ,-

121,00 ,-

112,00 ,-

108,00 ,-

102,00 ,-

95,00 ,-

90,00 ,-

70,00 ,-

10 až 50 ,-

1,50 až 20 ,-

34,00 ,-

32,00 ,-

32,00 ,-

22,00 ,-

12,00 ,-

14 až 18 ,-

12,00 ,-

2 až 16 ,-

48,00 ,-

92,00 ,-

85,00 ,-

83,00 ,-

83,00 ,-

76,00 ,-

63,00 ,-

58,00 ,-

65,00 ,-

30,00 ,-

10,00 ,-

33,00 ,-

11,00 ,-

5 až 8 ,-

1 až 20 ,-

4,50 ,-

4,00 ,-

3,00 ,-

4,50 ,-

3,00 ,-

17,00 ,-

3,50 ,-

Cu kusová lehká pocínovaná 

Ceny se průběžně upravují dle burzovní hodnoty barevných kovů. Jedná se o ceny FCO sklad. 

Ostatní ceny dohodou. Na další spolupráci se těší fa RECYKLO, spol. s r. o.

Výkupní ceny neželezných kovů a železného šrotu platné od:   21.1.2019

Cu čistá elektrovodná nad 1 mm   

Cu čistá elektrovodná do 1 mm  

Cu vodiče zelené, trolej   

Cu vodiče opalované,pocínované,lakované  

Cu kusová čistá těžká, trubky   

Al-Fe lana   

Cu třísky čisté   

Cu znečištěná, netříděná - slabé a opředené vodiče (sklo)  

Cu kabel podle výtěžnosti  

Cu+Al kabely směs   

Al čistý elektrovodný  

Al staré vodiče   

Al mastné vodiče   

Al kusový a plech nový   

Al folie, žaluzie 

Ms třísky čisté  

Br+Ms třísky pomíchané  

Cu+Ms chladiče bez Fe  

Zn plech čistý  

Al třísky 

Al kabely – podle výtěžnosti  

Al Cu chladiče   

Br kusová čistá   

Br magnetická   

Br třísky  

cena Kč/kg bez DPH

RECYKLO, spol. s r.o. – IČO: 47718129 – společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem              

v Plzni, oddíl C, vložka 3349 Ke Karlovu 21, 301 00  Plzeň, tel.: +420 371 108 280, 281, fax.: +420 371 108 283,                                  

e-mail: recyklo@recyklo.eu                 www.recyklo-plzen.cz                                Hala Sulkov: Mob.: +420 602 691 176

Fe těžký železný šrot neupravený 

Fe železný šrot lehký tř. 27 (do 4 mm)  

Litina upravená max. 400 mm, 100 

Litina neupravená  

Nerezová ocel – CrNi 18/8 nemagnetická/ třísky  

Chromová ocel magnetická 

Zn+Fe kusový a plech starý  

Pb kusové  

Pb aku + desky

Elektromotory (dle velikosti a motory)  

Vyřazená zařízení (el. Šrot)

Fe těžký železný šrot upravený tř.12 (1500x500x500 mm) 

Ms kusová čistá – druh 58  

Ms kusová směs  


