
JANAR                                                             

Baran Jan Brudnicki Artur                                         

Sp Jawna                                                          

Cennik na dzień 

26-05-2023 r. 

godz.  9:00

cena za 1/kg do 

100 kg

cena za 1/kg 

powyżej 100 kg

ZŁOM miedż - milbery powyżej 1 mm 30,50 zł 30,60 zł

MIEDZI miedż - kawałki świecąca I do 1 mm 30,20 zł 30,30 zł

miedż - kawałki II gruba 27,80 zł 27,90 zł

miedż - nawój, lakierowana , niesort 27,00 zł 27,10 zł

miedż - pobiał 26,70 zł 26,80 zł

miedż - piecyki 26,50 zl 26,60 zł

miedż - energetyka, mika, wióry 18,70 zł 18,80 zł

BRĄZ NIEMAGNETYCZNY  B-101  B-555 22,40 zł 22,50 zł

magnetyczny BK , BA 21,40 zł 21,50 zł

wióry brazu 16,30 zł 16,40 zł

MOSIĄDZ sort - żółty  MO-58 czysty 19,80 zł 19,90 zł

niesort - pobielany 18,20 zł 18,30 zł

grzałki, węzyki z baterii 1,20 zł 1,30 zł

chłodnice MO  bez FE 17,60 zł 17,70 zł

wióry mosiadzu - otoczka 17,60 zł 17,70 zł

wiory mix  ( br,  mo -zanieczyszczona ) 15,80 zł 15,90 zł

ALUMINIUM pokablowe - sektor 8,90 zł 9,00 zł

pokablowe - linka bez stali 8,60 zł 8,70 zł

Czyste niemal. spożywka blachy gary 6,00
zł

6,10
zł

offset 7,90 zł 8,00 zł

felgi oczyszczone 8,00 zł 8,10 zł

profile niemalowane poprodukcyjne 7,80 zł 7,90 zł
proflie odpad poprodukcyjny malowane 6,70 zł 6,80 zł

korpusy 5,80 zł 5,90 zł

izoprofile profile z przekładką 4,90 zł 5,00 zł

plastyka bez FE ( - 3% na zanieczyszczenia) 4,90 zł 5,00 zł

rolety aluminiowe 0,30 zł 0,40 zł

żaluzje czyste bez plastiku 0,30 zł 0,40 zł

chłodnice czyste AL. Bez FE i plastiku 4,70 zł 4,80 zł

wióry aluminiowe 2,80 zł 2,90 zł
puszki aluminiowe  (- 5% na zanieczyszczenia ) 5,20 zł 5,30 zł

aluminiowe folie ,  dezydoranty 0,40 zł 0,50 zł

OŁÓW suchy - czysty 6,50 zł 6,60 zł

bitumiczny mokry bez smoły 5,70 zł 5,80 zł

samochodowy - odważniki 0,50 zł 0,60 zł

NIERDZEWKA nierdzewka (Cr-NI ) 8-9 % 4,90 5,00 zł

wióry CR-NI  nierdzewne 3,60 zł 3,70 zł

nierdzewka garnki - wymienniki 0,60 zł 0,70 zł

nierdzewka , grzalki,   wężyki 0,40 zł 0,50 zł

CYNK blacha twarda 6,40 zł 6,50 zł

gazniki ,  znal czysty 3,90 zł 4,00 zł

AKUMULATORY kwasowe ołowiane 2,10 zł 2,20 zł

UWAGI  Ze względu na zmienność notowań giełdowych i walutowych ceny mogą ulec zmianie.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu 66KC

Ceny : Loco Szczecin

Termin Płatności dla firm do ustalenia 

 


