Tandskov Grusgrav A/S
Modtagelse af beton
Ren beton – fliser, kantsten m.m.
mindre end 0,6 m
* Ren beton – uden armering, større
end 0,6 m
* Ren beton – armeret
* Blandet brokker
* Mindstetakst pr. læs
Salg af knust beton
Knust beton
Knust tegl / beton 0/45 mm
Knust tegl / beton 45/100 mm
Modtagelse af overskudsjord
Ren jordfyld (analyse medbringes)
* Ren jordfyld (boreslam). efter aftale)
pr. ton
* Murbrokker blandt med jord / sand
* Jord blandet med buske og trærødder
Salg af muldjord

Kr. pr.
ton.
0,35,60,60,80,Kr. pr.
ton
73,36,60,Kr. pr.
m3
25,Kr. pr.
ton
170,180,250,Kr. pr.
ton
52,67,-

Muldjord – uharpet
Muldjord – harpet

*Skal indvejes. Alt indvejning skal ske på
lossepladsens vægt i grusgravens åbningstid.
Kontaktoplysninger
Tandskov Grusgrav A/S
Resdal Bakke 53B, 8600 Silkeborg
CVR: 31500109
Tlf.: 30305502 – Grusgrav Tlf.: 30864316
Email: mb@tandskovgrusgrav.dk
www.tandskovgrusgrav.dk
Grusgrav adresse: Tandskovvej 13, 8600 Silkeborg
Åbningstider:
1/4 til 31/10
Mandag – Torsdag: 06.00 – 16.00
Fredag: 06.00 – 13.00
1/11 til 31/3
Mandag – Torsdag: 06.30 – 16.00
Fredag: 06.30 – 13.00

PRISLISTE 01.04.2019
Salg af sand og grus
Fyldsand 0/7 mm
Brink sand
Støbe sand 0/4 mm
Filter sand 0/4 mm (til nedsivning
anlæg)
Filter grus 1/7 mm (drængrus)
Hvid sand 0/2 mm vasket
Hvid sand 0/4 mm Tørhapet
Ridebanesand 0/7mm Lerblandet
inde/ude
Kosand vasket
Støbemix lille 0/10 mm
Støbemix stor 0/18 mm
Ærter 8/16 mm vasket/u. vasket
Nødder 16/32mm vasket/ u. vasket
Ærter 8/16 mm vasket hvide
pyntesten
Nødder 16/32 mm vasket hvide
pyntesten
Bland grus 0/40mm
Stabilgrus 0/40mm
Sten/Kampesten >40 mm

Kr. pr.
ton
15,11,23,23,47,33,33,45,33,72,57,102,98,122,105,60,57,102,-

Alle priser er excl. moms og råstofafgift på 3kr.
pr. ton / 5 kr. pr. m3 (der er ikke råstofafgift på
genbrugsmaterialerne)
Orientering
 Vi modtager uforurenet byggeaffald på
vort mellemdeponi.
 Det skal understreges, at byggeaffaldet
ikke må indeholde glaseret fliser, klinker,
glaseret tagsten, træ, papir, plast og
isoleringsmaterialer m.m.
 Læs med træ, papir, plast og andre ikke
genanvendelige materialer, forbeholder
vi os ret til at afvise.
 Såfremt der kommer læs ind som
indeholder ovennævnte ikke
genanvendelige materialer, kræver dette
en ekstra sortering. Denne ekstra
omkostning vil blive faktureret
leverandøren.
 Sorteringsafgiften er min. 180 kr. pr.
ton

Forbehold mod trykfejl og prisændringer uden varsel.

