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Cennik

Cennik

Wyrób Ilość
sztuk

Cena netto

Zestaw segregacyjny „BOX” 4 szt. 1,520,00 zł

Zestaw segregacyjny „DOMINO” 1 szt. 1.000,00 zł

Zestaw segregacyjny „DZWON” 1 szt. 1.200,00 zł

Stojak na worek foliowy „Jedynka” 1 szt. 180,00 zł

Stojaki na worki segregacyjne „Trójka” 1 szt. 300,00 zł

Stojaki na worki segregacyjne „Trójka – liniowa” 1 szt. 320,00 zł

Stojaki na worki segregacyjne „Puzzle” 1
oczko

160,00 zł

Stojaki na worki segregacyjne „Zabudowane” 1 szt. 1.100,00 zł

Kosz uliczny „KANCIOK Z POPIELNICĄ” 1 szt. 460,00 zł

Kosz uliczny „KANCIOK” 1 szt. 430,00 zł

Kosz uliczny „PINGWIN” 1 szt. 280,00 zł

Kosz uliczny „STRAŻAK” 1 szt. 280,00 zł

Kosz uliczny „HASIOK” 1 szt. 290,00 zł

Pojemnik na zużyte baterie „Elektron” 1 szt. 260,00 zł

Kosz na odchody „SZCZENIAK” 1 szt. 280,00 zł

Kosz na odchody „AZOR” 1 szt. 290,00 zł

Kosz przydomowy „RAK” 1 szt. 350,00 zł

Skrzynia na piasek A-Z 70 l „AKCJA ZIMA” 1 szt. 180,00 zł

Skrzynia na piasek A-Z 220 l „AKCJA ZIMA” 1 szt. 370,00 zł

Skrzynia na piasek A-Z 260 l „AKCJA ZIMA” 1 szt. 470,00 zł

Skrzynia na piasek A-Z 450 l „AKCJA ZIMA” 1 szt. 570,00 zł

Skrzynia na piasek 750 l „Długa” 1 szt. 920,00 zł

Skrzynia na piasek A-Z 1000 l „AKCJA ZIMA” 1 szt. 970,00 zł

Skrzynia na piasek z samowysypem 220 l
„AKCJA ZIMA”

1 szt. 440,00 zł

Skrzynia na piasek z samowysypem 520 l
„Super”

1 szt. 575,00 zł

Skrzynia dwudzielna 220 l 1 szt. 395,00 zł

Skrzynia dwudzielna 260 l 1 szt. 495,00 zł

Skrzynia dwudzielna 450 l 1 szt. 595,00 zł
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Skrzynia dwudzielna 750 l 1 szt. 950,00 zł

Skrzynia na odpady niebezpieczne 1 szt. 920,00 zł

Pojemnik do ręcznego sprzątania ulic 1 szt. 420,00 zł

Skrzynia na kompost „KOMPOSTNIK” 1 szt. 460,00 zł

Pojemnik Wózek 1 szt. 560,00 zł

Pojemnik Wózek – Duży 1 szt. 800,00 zł

Wózek do sprzątania ręcznego ulic i placów 1 szt. 990,00 zł

Popielnica z gaśnicą 1 szt. 245,00 zł

Pojemnik na deszczówkę „BECZKA” 1 szt. 250,00 zł

 

Wyżej wymienione ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT –
23%. W ceny wyrobów wliczony jest koszt transportu przy zamówieniach minimum 20
sztuk (dotyczy transportu do 150 km od siedziby firmy IRAZ, powyżej tej odległości
istnieje możliwość negocjacji cen transportu).

Na wyroby udzielamy 2-letniej gwarancji – oprócz zniszczeń mających znamiona
wandalizmu. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość negocjacji ceny jak i
terminu zapłaty.

Cennik do pobrania i wydruku w formacie .pdf (http://iraz.pl/wp-
content/uploads/2018/06/Cennik.pdf)

Jeżeli nie możesz go otworzyć pobierz i zainstaluj ADOBE ACROBAT READER

(https://get.adobe.com/pl/reader/otherversions/)
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