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Keräyspahviluettelo kauppoihin



Tuote Tuotekoodi 1 paketin Osat Paino Hinta Kauppaan

1.  ½-EUR-kaulus (4kpl pakkaus , 

sisältää toimituskulut)

½-EUR kaulus x4 Huom toimintakuntoon koottuna ½ EUR Lavakaulus koostuu 3 osasta

1 kpl kaulusosa 

1 kpl lavakauluksen pohjalevy

1 kpl lavakauluksen kansipahvi

-½ EUR Lavakaulus, n.480 l 

14,5kg(4kpl) 63,98 € Tästä

2. Pien-SER Laatikko n. 120L (4kpl 

pakkaus , sisältää toimituskulut)

P50000x4 Huom Toimintakuntoon koottuna Pien SER laatikko koostuu 1 osasta

-Pien-SER laatikko n. 110 l

3,5kg(4kpl) 22,82 € Tästä

3. Lamppu-SER laatikoita ES-

Lampuille n 120L (4kpl pakkaus, 

sisältää toimituskulut) 

L60000x4 Huom. Toimintakuntoon koottu Lamppu-Ser laatikko koostuu 1 osasta 3,5kg(4kpl) 22,82 € Tästä

5. Loisteputkihylsyt n.400L (2kpl, 

pakkaus ,sisältää toimituskulut)

LP90000X2 Huom: Toimintakuntoon koottu laatikko koostuu 2  osasta,runko pahvista ja 

kansipahvista

-Loisteputkihylsy n. 400 l 

14kg(kpl) 66,46 € Tästä

4. Loisteputkilaatikko n.384L (2 kpl

pakkaus, sisältää toimituskulut)

LL160X2 Huom: Toimintakuntoon koottu laatikko koostuu 2 osasta,runko pahvista ja 

kansipahvista

-Maksimikuormitus n. 300 kpl loisteputkia. Loisteputkien keräys-, varastointi- ja 

kuljetuslaatikko. Varastoidaan pystyasennossa ja kuljetetaan vaaka-

asennossa.

-Loisteputkihylsy n. 400 l

6kg(2kpl) 59,02 € Tästä

6. Lavakaulus, pahvinen 860L (4 kpl

pakkaus, sisältää toimituskulut

K80000x4 Huom: Toimintakuntoon koottu lavakaulus koostuu 3 osasta:

1 kpl kaulusosa

1 kpl lpohjaosa

1 kpl lkansipahvi

-Lavakaulus, 860l 

21,5kg(4kpl) 59,02 € Tästä

7. Combo yhdistelmäväline (2 kpl

pakkaus, sisältää toimituskulut

C20000x2 Huom: Toimintakuntoon koottu Combo-yhdistelmäväline koostuu 6 osasta, osia

yhteensä 10 kpltta

1 kpl Pien ser niminen-osa

2 kpl sivulaatikoita lamppu ser 

1 kpl Loisteputkihylsy

1 kpl pohjalevy 

1 kpl kansipahvi.

19,5kg(2kpl) 70,18 € Tästä

https://serkierratys.gd.fi/product/6/-eur-lavakaulus-4kpl-pakkaus-sisaltaa-toimituskulut
https://serkierratys.gd.fi/product/3/pien-ser-laatikko-n-120l-4kpl-pakkaus-sisaltaa-toimituskulut
https://serkierratys.gd.fi/product/4/lamppu-ser-laatikko-es-lampuille-n-120l-4kpl-pakkaus-sisaltaa-toimituskulut
https://serkierratys.gd.fi/product/7/loisteputkihylsy-n-400l-2kpl-pakkaus-sisaltaa-toimituskulut
https://serkierratys.gd.fi/product/1/loisteputkilaatikko-n-384l-2kpl-pakkaus-sisaltaa-toimituskulut
https://serkierratys.gd.fi/product/2/lavakaulus-pahvinen-860l-4kpl-pakkaus-sisaltaa-toimituskulut
https://serkierratys.gd.fi/product/5/combo-yhdistelmavaline-2kpl-pakkaus-sisaltaa-toimituskulut


1.  ½-EUR-kaulus (4kpl pakkaus , sisältää
toimituskulut)

Tuotekoodi: ½-EUR kaulus x4

Hinta

ALV 0%: 51,60 €

ALV 24% 63,98 €,sisältää toimituskulut

Hinta sisältää:

-4kpl ½ EUR Lavakauluksia (4 kpl kaulus-,4 kpl pohja- ja 4 kpl

kansiosa

-Toimitus- ja käsittelykulut

(Kappalehinta toimituskuluineen:15,995 sis alv 24%)

Huom: Toimintakuntoon koottu lavakaulus koostuu 3 

erillisestä osasta:

1 kpl kaulusosa (koottuna 800 mm x 600 mm x 1000 mm)

1 kpl lavakauluksen pohjalevy

1 kpl lavakauluksen kansipahvi

-½ EUR Lavakaulus, n.480 l (koottuna 800 mm x 600 mm x 1000 

mm)

-Kertakäyttöinen

Paluu



2. Pien-SER Laatikko n. 120L (4kpl pakkaus , 
sisältää toimituskulut)

Tuotekoodi:  P50000x4

Hinta

ALV 0%:   18,40 €

ALV 24%: 22,82 € sisältää toimituskulut

Hinta sisältää:

- 4kpl Pien-SER laatikoita

- Toimitus- ja käsittelykulut

(Kappalehinta toimituskuluineen: 5,705 e sis alv 24%)

Huom Toimintakuntoon koottuna Pien SER laatikko

koostuu 1 osasta

-Pien-SER laatikko n. 110 l (koottuna 260 mm x 540 mm x 800 

mm)

-Kertakäyttöinen

Paluu



3. Lamppu-SER laatikoita ES-Lampuille n 
120L (4kpl pakkaus, sisältää toimituskulut) 

Tuotekoodi L60000x4

Hinta

ALV 0%:  18,40 €

ALV 24% 22,82 € sisältää toimituskulut

Hinta sisältää:

-4kpl lamppu-SER laatikoita

-Toimitus- ja käsittelykulut

(Kappalehinta toimituskuluineen: 5,705 sis 24 alv)

Huom. Toimintakuntoon koottu Lamppu-Ser laatikko koostuu

1 osasta

-Lamppu-SER laatikko ES-lampuille n. 120 l (koottuna 260 mm x 

540 mm x 800 mm)

-Kertakäyttöinen

Paluu



4. Loisteputkilaatikko n.384L (2 kpl pakkaus, sisältää toimituskulut)

Tuotekoodi: LL160X2

Hinta:

ALV 0%:   47,60€

ALV 24%: 59,02€, sisältää toimituskulut

Hinta sisältää:

-2kpl Loisteputkihylsyjä ( 2 kpl rungo,2 kpl kansi)

-Toimitus- ja käsittelykulut

(Kappalehinta toimituskuluineen: 29,51e sis ALV24%)

Huom: Toimintakuntoon koottu laatikko koostuu 2 erillisestä osasta,runko

pahvista ja kansipahvista

Lisäinfo:

-Maksimikuormitus n. 300 kpl loisteputkia. Loisteputkien keräys-, varastointi- ja 

kuljetuslaatikko. Varastoidaan pystyasennossa ja kuljetetaan vaaka-asennossa.

-Loisteputkihylsy n. 400 l (koottuna 600 x 400 x 1 600 mm)

-Kertakäyttöinen

Paluu



5. Loisteputkihylsyt n.400L (2kpl, pakkaus
,sisältää toimituskulut)

Tuotekoodi: LP90000X2 

Hinta

ALV 0%:   53,60 € 

ALV 24%: 66,46 €, sisältää toimituskulut

Hinta sisältää:

-2kpl Loisteputkihylsyjä ( 2kpl rungopahvi,2kpl kansipahvi)

-Toimitus- ja käsittelykulut

(Kappalehinta toimituskuluineen: 33,23e sis ALV24%)

Huom: Toimintakuntoon koottu laatikko koostuu 2 

erillisestä osasta,runko pahvista ja kansipahvista

-Loisteputkihylsy n. 400 l (koottuna 500 mm x 500 mm x 1600 

mm)

-Kertakäyttöinen

Paluu



6. Lavakaulus, pahvinen 860L (4 kpl pakkaus, 
sisältää toimituskulut

Tuotekoodi: K80000x4

Hinta

ALV 0%:   47,60 €

ALV 24%: 59,02 €, sisältää toimituskulut

Hinta sisältää:

-4kpl Lavakauluksia (4 kpl kaulus-,4 kpl pohja- ja 4 kpl

kansiosa) 

-Toimitus- ja käsittelykulut

(Kappalehinta toimituskuluineen: 14,755 e sis alv 24%)

Huom: Toimintakuntoon koottu lavakaulus

koostuu 3 erillisestä osasta:

1 kpl kaulusosa (800 mm x 1200 mm x 900 mm)

1 kpl lavakauluksen pohjaosa

1 kpl lavakauluksen kansipahvi

-Lavakaulus, 860l (koottuna 800 mm x 1200 mm x 900 

mm)

-Kertakäyttöinen

Paluu



7. Combo yhdistelmäväline (2 kpl pakkaus, 
sisältää toimituskulut

Tuotekoodi: C20000x2

Hinta

ALV 0%:   56,60 € 

ALV 24%: 70,18 € , sisältää toimituskulut

Hinta sisältää:

-2kpl Combo-yhdistelmävälineitä

-Toimitus- ja käsittelykulut

(Kappalehinta toimituskuluineen: 35,09e,sis alv 24%)

Huom: Toimintakuntoon koottu Combo-yhdistelmäväline

koostuu 6 erillisestä osasta, osia yhteensä 10 kpltta

1 kpl Pien ser niminen-osa (koottuna 540 mm x 800 mm x 

1600 mm)

2 kpl sivulaatikoita lamppu ser (260 mm x 540 mm x 800 mm)

1 kpl Loisteputkihylsy ( 260 mm x 260 mm x 1600 mm)

1 kpl pohjalevy

1 kpl kansipahvi.

4 kpl välipahveja 25 mm x 120 mm 

-Combo-yhdistelmäväline (koottuna 800 mm x 1200 mm x 

1600 mm)

-Kertakäyttöinen

Paluu



TERVETULOA GD:LLE.

Oletko koskaan ajatellut mitä tietoturvallesi tapahtuu kun katkaiset laitteestasi virran 

”viimeistä kertaa”? Hävitätkö tietosi suunnitelmallisesti vai vahingossa?Green

Disposal Oy – kierrättää elektroniikkaasi tietoturvallisesti, vastuullisesti ja oikein.

TUOMME ORGANISAATIOOSI, TIETOTURVALLISEN, VASTUULLISEN, 

KESTÄVÄN ELEKTRONIIKAN KIERRÄTYSMETODIN.

Green Disposalin tietoturvallinen kierrätysmenetelmä täyttää kaikki sekä 

kansallisen että EU – lainsäädännön uudet – erittäin tiukat – vaatimukset.

Jätä vanhoista laitteista huolehtiminen meille. Me kierrätämme elektroniikkasi oikein!

Ota yhteyttä meihin puhelimitse numeroihin 0400 859 281 tai 0400 253 973

Voit myös lähettää yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella

Tästä yhteydenotto 

lomakkeeseen

https://www.gd.fi/


Green Disposal Oy,Ltd

Virmanpolku 2 

11710 RIIHIMÄKI 

serkierratys.gd.fi

www.gd.fi

Y-tunnus 2783532-3

Pankki Nordea FI7917743000006524

Verkkolaskutus

Yhteyshenkilö

Harri Tuovinen 

0400253973

harri.tuovinen@gd.fi

http://www.gd.fi/
mailto:Harri.tuovinen@gd.fi

