Sorteringsflak
- ett flak, fyra fack

Då det finns ett behov att transportera bort större
avfallsmängder på en gång
I östra Nyland hyr Rosk’n Roll-servicen ut ett sorteringsflak på 15 m3 som är uppdelat i fyra olika segment. Med
hjälp av sorteringsflaket kan återvinningsbart avfall och
blandavfall transporteras bort samtidigt.
Hyrespriset för sorteringsflaket är 300 € / max. 2 dygn
(inkl. moms 24 %)
Sorteringsflaket uthyrs i Askola, Lovisa, Borgnäs, Borgå
och Sibbo till priset 300 € / 2 dygn. Priset inkluderar transport av flaket, avhämtning av fullt flak och flakhyra för 2
dagar (extra dygn 30 €). Priserna inkluderar mervärdesskatt. För avgiftsbelagt avfall debiteras en hanteringsavgift enligt vår prislista (se tabellen nedan).
Anvisningar för användaren
På sorteringsflaket kan man sortera 1–4 avfallstyper enligt tabellen nedan. Återvinningsbart avfall, såsom krattningsavfall, metallskrot, träavfall, kvistar och elapparater är avgiftsfria för hushåll. För betong och impregnerat trä debiteras en hanteringsavgift, om mängden betong överskrider 200 liter och om mängden impregnerat trä överskrider 1
m3. Även för blandavfall debiterar vi en hanteringsavgift enligt vikten.
AVFALLSTYP

SORTERINGSANVISNINGAR

AVGIFT

BETONG, BITSTORLEK UNDER 15 CM

- kakel
- lecablock

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

KRATTNINGSAVFALL

- krattade löv
- hö, gräs, mossa, blomdelar

0€

IMPREGNERAT TRÄ

- impregnerade utemöbler, bräder, staket
- järnvägssyllar

< 1m3: 0 €
> 1m3: 86,39 €/m3

METALLSKROT

- cyklar, gasgrillar, metallrör
- andra små metallföremål

0€

TRÄAVFALL

- bräder, möbler av trä, träskivor
- laminat, parkett

0€

KVISTAR

- ris och kvistar, även hagtorn och ros
- kottar

0€

BLANDAVFALL

- plast, styrox
-madrasser, mattor, söndriga kläder, möbler

172,98 €/ton

ELAPPARATER

- tv-apparater, datorer
- andra små elapparater

0€

Beställ sorterinsflak:
Kundtjänst tfn 020 637 7000 (lna/mta), må–fre 8.30–15.30 eller
asiakaspalvelu@rosknroll.fi
www.rosknroll.fi
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Avfallstyperna väljs i samband med beställningen och facken fylls enligt givna sorteringsanvisningar. Luckorna
öppnas med hjälp av veven som levereras med flaket.
Flakets inre mått:
längd 5,7 m, bredd 2,36 m, höjden på flakets kant 1m (högsta höjden i mitten på flaket är 1,2 m)
Det är möjligt att fylla flaket t.ex. enligt bilden nedan:

Sidolucka

Flakets framända

FACK 1
Elapparater
(avgiftsfri)

FACK 2
Blandavfall
(avgift enligt
vikten)

FACK 3
Kvistar och ris
(avgiftsfri)

FACK 4
Krattningsavfall
(avgiftsfri)

Flakets bakända

Beställ sorterinsflak:
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