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Program recyklace podhledů
Podhledy na konci jejich životnosti
a odřezky
Čím méně odpadu, tím více půdy
Mnoho příležitostí opravdu něco změnit se nenaskytne.
Někdy mohou největší vliv udělat malé věci, znásobené
snahou mnoha lidí. Na této myšlence je založen náš
Armstrong program na recyklaci podhledů.
Společnou snahou můžeme pomoci zachránit přírodní
zdroje a zmenšit dopad na životní prostředí.

Nepropásněte příležitost
Recyklování může být dobré nejen pro životní prostředí,
ale i pro Vás. Snižuje množství odpadu, šetří peníze a je
chytrou alternativou ke zmenšující se kapacitě skládek.
S Armstrong programem na recyklaci podhledů ušetříte
stále rostoucí poplatky za skládkování, daňové odvody
a přepravu.
Na výrobu podhledů Armstrong se už tak z velké části
používá recyklovaný materiál, a jelikož 100 % těchto
recyklovaných desek lze použít v našem výrobním
procesu, můžeme vytvořit nové podhledy s ještě větším
poměrem recyklovaného obsahu od koncového uživatele.

Promyšlená recyklace
Náš program na recyklaci podhledů na konci jejich
životnosti jsme připravili co nejjednodušší a nejdostupnější.
Recyklace podhledů na konci jejich životnosti
Sejměte staré podhledové desky a naskládejte je na
palety. Budou 100% recyklovány do nových podhledových
desek.
Recyklace odřezků ze stavby
Armstrong poskytne subdodavateli pytle vhodné na
odpadní podhledový materiál. Bude 100% recyklován do
nových podhledových desek.
Poznámka:
Armstrong schéma recyklace na konci životnosti lze
aplikovat na jakékoli množství wet-felt desek
s minerálními, kamennými a skelnými vlákny v případě
výměny za Armstrong podhledové desky.
Z Vaší strany se očekává spolupráce v podobě sejmutí,
bezpečného navršení, uložení a nakládky desek
k recyklaci.
Speciální přeprava musí být konzultována se
zástupcem společnosti ABP CZ nebo na helplince:
+420 725 477 588
service-ce@armstrong.com

www.armstrong.cz

Akceptovatelné desky
• Jakýkoliv produkt wet-felt desek vyrobený po roce
2000
• Jakýkoliv produkt desek ze skelné vaty nebo
kamenné vlny vyrobený po roce 2000
Podhledové desky mají datum výroby vytištěné na zadní straně.

•P
 alety musí být naloženy tak, aby byla zajištěna
bezpečnost dopravy a byly minimalizovány náklady na
dopravu.
• J e potřeba vytvořit prostor pro naložení materiálu na
kamion s bočním plněním.
•S
 peciální přeprava musí být konzultována se
zástupcem společnosti ABP CZ +420 725 477 588

Neakceptovatelné desky
• Kovové desky
• Desky ve vinylové, metalické či textilní fólii
• Desky s obsahem dřeva
• Desky obsahující azbest nebo jiný nebezpečný
materiál
• Desky s barvou, která nebyla aplikována výrobcem

Recyklace odřezků ze stavby
• Materiál musí být čistý a suchý, jak je popsáno výše.
• Armstrong poskytne subdodavateli pytle vhodné na
odpadní podhledový materiál.
• Desky obsahující azbest nebo jiný nebezpečný
materiál nebudou akceptovány.
• Speciální přeprava musí být konzultována se
zástupcem společnosti ABP CZ +420 725 477 588

Obecné podmínky
• Žádné dřevo, kov, plast či jiný materiál ze stavby
nesmí být přibalen.
• Vlhké či plesnivé desky nemohou být akceptovány.
• Žádný materiál nesmí obsahovat nebezpečné složky
nebo jiný obsah, který vyžaduje speciální proces
recyklace.

Poplatky
Odvoz zdarma
• Musí se jednat o minimálně 2 000 m2 jakéhokoli
produktu wet-felt desek.
• Může jít o podhledy na konci jejich životnosti nebo o
odřezky podhledů ze stavby.

Doprava
Recyklace podhledů na konci jejich životnosti
• Materiál musí být čistý a suchý, jak je popsáno výše.
• Materiál musí být uložen na palety 1200x1200 mm.
• Materiál musí být naskládán na palety pravoúhle kvůli
bezpečnosti přepravy.
• Paleta nesmí být vyskládána nad 1,2 metry (paleta +
1,2 m desky).
• Palety musí být staženy smršťovací fólií.

Zpoplatněný odvoz
• Všechny značky podhledů se skelnými a kamennými
vlákny na konci jejich životnosti kromě podhledů
Armstrong.
• Množství méně než 2 000 m2.
• Ceny za odvoz poskytneme na vyžádání.
Cena bude vždy nižší než poplatky za odvoz odpadu
nebo skládkování. Podrobnosti získáte u svého
místního kontaktu Armstrong nebo na naší helplince:
+420 725 477 588
service-ce@armstrong.com

ARMSTRONG PODHLEDOVÝ RECYKLAČNÍ PROGRAM VE 3 JEDNODUCHÝCH KROCÍCH
1. Svému Armstrong kontaktu nebo na naši recyklační helplinku sdělte...
• Název projektu a jeho umístění, k tomu příslušný kontakt na stavbu
• Odhad, kolik m2 má být recyklováno, a očekávaný termín odvozu materiálu
• Označení nebo popis podhledových desek a datum jejich výroby
• Datum, do kterého je třeba desky odstranit

2. Armstrong si s příslušnou kontaktní osobou ze stavby domluví inspekci, která
potvrdí přijatelnost.
• Inspekce materiálu provedená společností Armstrong
• Podpis souhlasu (že souhlasíte s našimi «podmínkami recyklace» uvedenými výše

3. V případě, že je materiál přijatelný a souhlasili jste s našimi podmínkami, je po
splnění kroků 1 a 2 třeba dát do 48 hodin zprávu, abychom mohli začít se zařizováním toho nejlepšího transportu
s minimálním dopadem na životní prostředí.

www.armstrong.cz
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