Lajittelulava

- yksi lava, neljä lokeroa
Kun on tarve saada enemmän jätettä pois yhdellä kertaa
Itä-Uudellamaalla Rosk’n Roll -palvelu vuokraa 15 m3:n
lajittelulavaa, joka on jaettu neljään lokeroon. Lavan
avulla kierrätettävät hyötyjätteet ja sekajätteet saadaan
kuljetettua samalla kertaa.
Lajittelulavan vuokrahinta on 300 € / maks. 2 vrk
(sis. alv 24 %)
Lajittelulavaa vuokrataan alueella Askola, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo hintaan 300 € / 2 vrk. Hinta sisältää
lavan toimituksen kohteeseen, täyden lavan noudon
sekä lavan kahden päivän vuokran (lisävuorokausi 30 €).
Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Maksullisesta jätteestä
perimme hinnaston mukainen käsittelymaksun
(kts. hinnat alla olevasta taulukosta).

Ohjeita lajittelulavan käyttäjälle
Lajittelulavalle voi lajitella 1–4 jätelajia alla olevista vaihtoehdoista. Hyötyjätteet, kuten haravointijätteet, metalliromut, puujätteet, risut ja sähkölaitteet, ovat kotitalouksille maksuttomia. Betonista ja kyllästetystä puusta perimme
käsittelymaksun, mikäli betonia on yli 200 litraa ja kyllästettyä puutä yli 1m3. Myös sekajätteestä perimme painon
mukaisen käsittelymaksun.
JÄTELAJI

LAJITTELUOHJEET

HINTA

BETONI, PALAKOKO ALLE 15 CM

- laatat ja kaakelit
- lekaharkot

< 200 l : 0 €
> 200 l : 10 €/alkava m3

HARAVOINTIJÄTE

- haravoidut lehdet
- heinä, ruoho, sammal, kukkien osat

0€

KYLLÄSTETTY PUU

- kyllästetyt ulkokalusteet, laudat, aidat
- ratapölkyt

< 1m3: 0 €
> 1m3: 86,39 €/m3

METALLIROMU

- polkupyörät, kaasugrillit, metalliputket
- muut pienet metalliesineet

0€

PUUJÄTE

- laudat, puiset huonekalut, puiset/ pinnoitetut levyt
- laminaatti, parketti

0€

RISUT

- risut ja oksat, myös orapihlaja ja ruusu
- kävyt

0€

SEKAJÄTE

- muovi, styroksi
- patjat, matot, rikkinäiset vaatteet, huonekalut

172,98 €/tonni

SÄHKÖLAITTEET

- televisiot, tietokoneet
- muut pienet sähkölaitteet

0€

Lajittelulavan tilaus:
Asiakaspalvelu puh. 020 637 7000 (pvm/mpm), ma–pe 8.30–15.30 tai
asiakaspalvelu@rosknroll.fi
www.rosknroll.fi

Lajittelulava

- yksi lava, neljä lokeroa
Jätelajit valitaan tilauksen yhteydessä ja lokerot täytetään lajitteluohjeiden mukaisesti. Lokeroiden kannet aukeavat
mukana toimitetun veivin avulla.
Lajittelulavan voi täyttää esimerkiksi alla olevan piirrustuksen mukaan:

Sivuluukku

Lavan etupää

LOKERO 1
Sähkölaitteet
(maksuton)

LOKERO 2
Sekajäte
(maksu painon
mukaan)

LOKERO 3
Oksat ja risut
(maksuton)

LOKERO 4
Haravointijäte
(maksuton)

Lavan takaosa

Lajittelulavan tilaus:
Asiakaspalvelu puh. 020 637 7000 (pvm/mpm), ma–pe 8.30–15.30 tai
asiakaspalvelu@rosknroll.fi
www.rosknroll.fi

