Artık çöp

Biyolojik çöp

Sarı çuval

Eski kağıt

Artık çöpler gri
artık çöp bidonuna atılmalıdır.

Kompostlanması mümkün değerli
malzemeler oldukça hesaplı bir biçimde

Sarı çuvallara bütün tek kullanımlık metal,
plastik ve bileşik malzeme ambalajları atılacaktır.

Kağıt ve karton mavi bidona veya belediyenin
kağıt konteynerlerine atılmalıdır.

Örnekler:
Duvar kağıtları
Bebek bezleri
Pencere ve ayna camı
Elektrik süpürgesi torbaları
Hijyen ürünleri
Yapışkan bantlar
Deri ürünler
Porselen, seramik, kil
Yıkama süngerleri ve yıkama bezleri
Yol çöpleri
Halıfleks kalıntıları
Sigara izmaritleri
Küçük ahşap ürünler
İlaçlar

Örnekler:
Meyve ve sebze çöpleri
Yumurta kabukları
Mutfak krepi
Kahve ve çay artıkları
Kesik bitkiler ve saksı bitkileri
Pişmemiş yemek artıkları
Narenciyeler
Kesilmiş yeşillikler

Örnekler:
Metal ambalajlar:
Konserve ve içecek kutuları, alüminyum kapaklar, alüminyum folyolar
Bileşik malzeme ambalajlar:
İçecek kartonları, meyve suyu ve süt kartonları,
kahve ambalajları
Plastik ambalajlar:
Folyolar, poşetler, yoğurt kapları,
plastik şişeler

Örnekler:
Duvar kağıtları, hijyenik kağıtlar
Gazeteler
ve
Dergiler
kaplamalı kağıtlar artık çöplerle
Kataloglar
Broşürler
Mektup kağıtları
Kağıt ve karton
ambalajlar

Gri artık çöp bidonuna lütfen
değerli malzeme ve kesinlikle
elektronik cihaz ve özel atıklar
ATMAYIN.

Sıvı çöpler, plastikler ve sigara
izmaritleri
biyolojik atık bidonuna ATILMAMA-

Kesilmiş yeşillikler

Kesilmiş yeşillikler ücrete tabii olarak işleme
merkezlerine veya değerli malzeme merkezlerine de gönderilebilir.
Örnekler:
Bahçe atıkları ve yabani otlar
Yaprak ve kesilmiş çalılar
Kesilmiş çimen

Turuncu değerli malzeme

Eski cam

Değerli malzemeler turun değerli malzeme
bidonlarına atılacaktır.
Elektronik cihazlar, kasetler, piller ve bataryalar, ampuller , elektrikli tasarruf lambaları,
neon lambalar ve inşaat atıkları turuncu değerli malzeme bidonuna ATILMAMALIDIR.
Örnekler:
Plastikler
Metaller
CD, DVD ve Blu-ray
gibi veri taşıyıcılar.

Cam, belediyelerin renk ayırımlı
cam konteynerlerine atılmalıdır.
Örnekler:
Tek kullanımlık şişeler ve
bardaklar, kilitli kapaklı veyaPorselen, pencere ve
ayna camı artık
kapaksız,
çöplerle atılmalıdır.
cam içecek şişeleri,
konserve ve reçel kavanozları,
diğer ambalaj camları
Yeşil veya mavi olmayan
renkli camları lütfen her zaman yeşil camlarla birlikte

Özel çöpler

Hacimli çöp sevki
Mobilyalar ve büyük elektronik cihazlar gibi hacimli atıkları
değerli malzeme merkezlerine getirebilir veya ZKE'nın bunları
gelip almasını sağlayabilirsiniz.
Başvuru için: 0681/905-7311

Evlerde normal olan miktarlardaki özel çöpler ve zararlı maddeler
Ökomobil (ekoloji aracı) tarafından yılda iki kere ücretsiz alınır.
Ökomobil'in güzergahını şuradan öğrenebilirsiniz: 0681/905-2000
veya İnternet'te.
Pazartesi saat 9–16.45 arasında Ökomobil Wiesenstraße 20'deki
değerli malzeme merkezindedir.
Cuma saat 9–16.45 arasında Ökomobil Am Holzbrunnen 4'deki
değerli malzeme merkezindedir.

