RUMPOLD-P s.r.o. provozovna Sušice
Nabízí od 1.4.2022 novou službu
Nově nabízíme službu vývoz septiků, žump a tukových lapolů včetně dočištění tlakovou vodou.

Důležité informace k zajištění služby
Cisterna NAF - 5V, která je řešena jako kontejner umístěný na podvozku MAN TGM 15.290 4x2,
se díky své velikosti vejde i do nepřístupných míst. Přesto, kapacita cisterny 5m³ je dostatečná pro většinu
domovních jímek a septiků. Cisterna je navíc vybavena nerezovou přídavnou nádrží na cca 600 litrů
tlakové vody, která je určena k dočištění jímky, potrubí či samotného místa v jejím okolí. Technologie
zaručuje kvalitní a rychlé odsátí obsahu. Zároveň umožňuje precizní vymytí nádrže a pročistění
přívodního a odvodního potrubí. Mezi naše služby patří vývoz žump a septiků. Dále si poradíme
s vyprázdněním tukových kuchyňských lapolů.
Naše služba samozřejmě zahrnuje likvidaci odpadu dle zákona č.254/2001 Sb. o nakládání
s odpady včetně dokladu o ekologické likvidaci. Službu jsme schopni provozovat pouze jako sání a
dopravu, kdy likvidace splaškové vody bude probíhat například po předchozí dohodě v obecní ČOV
určené pro občany s trvalým bydlištěm v dané obci.
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Před objednáním služby je nutné nahlásit základní informace a to:
- přibližný objem čerpaného odpadu.
- zda a jaká jsou omezení příjezdu z hlediska nosnosti příjezdové cesty.
- kdy byla naposledy jímka či septik vyvezen (zhutněné kaly prodlužují čerpání).
- přibližná délka odčerpávací hadice (standardně má vůz max.20m)

Ceník za službu platný od 1.4.2022
Sání cisterna
Doprava (Sušice – místo sání – Sušice)
Likvidace odpadních vod

150,00
38,20
321,00

Kč/ ¼ hod
Kč/km
Kč/1 m3

Likvidace tukových lapolů se řídí dle platných smluvních podmínek nebo dle individuální cenové
nabídky.
Uvedené ceny jsou bez DPH

Pokud budete mít o naši službu zájem, prosím kontaktujte nás na telefonu nebo e- mailu.

Tel:
e-mail :

376 523 060, 725 763 656
susice@rumpold.cz
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