
    Kietojo kuro kainininkas | 2023 m. žiema

    Ka inos  s iga l io ja  į 2 023 vas a r io  3  d.

Kuro tipas Kiekis Pakuotė Kaina

Anglis (plauta) 1 tona 500 kg didmaimaišis €490.00

Anglis (plauta) 1 tona 1 padėklas, 50 kg maišais €490.00

Anglis (plauta) 50 kg 50 kg maišas €25.00

Anglis (plauta) 1 tona 1 padėklas, 25 kg maišais €490.00

Anglis (plauta) 25 kg 25 kg maišas €13.00

Durpių briketai 1 tona 500 kg didmaišiais €200.00

Durpių briketai 500 kg 500 kg didmaišis €100.00

Durpių briketai 50 kg 1 vnt. maišas €10.50

Beržiniai briketai RUF 1 padėklas (960 kg) 10 kg maišais €320.00

Beržiniai briketai RUF Briketės (12 vnt.) 10 kg maišas €3.40

Medienos pjuvenų granulės 1 padėklas (975 kg) 15 kg maišais €410.00

Medienos pjuvenų granulės 15 kg 15 kg maišas €6.50

Alksnio malkos ~750 kg. 1 m³ didmaišiuose ----.--

Beržo malkos ~750 kg. 1 m³ didmaišiuose ----.--

Beržo medienos kaladukai ~500 kg Tinklinis didmaišis €160.00

Beržo medienos kaladukai ~500 kg Tinklinis maišelis €5.00

Ąžuolinės malkos dėžutėje 20 L Kartoninė dėžutė €5.00

Uosinės malkos  dėžutėje 20 L Kartoninė dėžutė €5.00

Alksnio malkos maišeliais 15 kg. Tinklinis maišelis €7.00

Beržo malkos maišeliais 15 kg. Tinklinis maišelis €8.00

Medienos atraižos prakuroms 15 kg. Tinklinis maišelis €2.00

Kieto kuro 'MALKONA' kainos galioja perkantiems iš sandėlio Telšiuose. 

Prekių pristatymas, iškrovimas: 

Telšių mieste – nuo €5.00; 

Atvežimas Žemaitijoje, 70 km atstumu –  nuo €30.00.
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Bankas :      AB Š iau l ių  bankas


