Deșeu rezidual

Gunoi biodegradabil

Sac galben

Deșeuri de hârtie

Deșeul rezidual se aruncă în
pubela gri pentru deșeuri reziduale.

Materialele reciclabile compostabile
– foarte avantajos din punct de vedere
al costurilor–

În saci galbeni aparţin toate ambalajele de
unică folosinţă din metal, materiale plastice
și

Hârtia și cartonul se atuncă în pubela albastră
sau într-un container public pentru hârtie.

Exemple:
Tapete
Șerveţele
Sticlă pentru geamuri și oglinzi
Saci de aspirator
Articole de igienă
Benzi adezive
Articole de piele
Porţelan, ceramică, lut
Bureţi și lavete de spălat vase
Gunoi stradal
Resturi de mochetă
Chiștoace
Articole mici din lemn
Medicamente
Vă rugăm să NU aruncaţi materiale reciclabile și în niciun caz
aparate electronice și deșeuri
speciale în pubela gri pentru
deșeuri reziduale.

Exemple:
Deșeuri de fructe și legume
Coji de ouă
Prosop de bucătărie
Resturi de cafea și de ceai
Plante tăiate și de ghiveci
Resturi alimentare nefierte
Fructe citrice
Deșeuri verzi

Exemple:
Ambalaje metalice:
Doze de conservă și de băuturi, capace de aluminiu, folie de aluminiu
Ambalaje din materiale compozite:
Cutii de băuturi, cutii de suc și lapte,
ambalaje de cafea
Ambalaje din material plastic:
Folii, pungi, pahare de iaurt,
sticle de plastic

Exemple:
Tapetele, hârtiile igienice și
Ziare
Reviste ilustra- hârtiile stratificate se aruncă la
deșeurile reziduale.
te
Cataloage
Prospecte
Hârtie pentru
scrisori
Ambalaje
din hârtie

Deșeurile lichide,
materialele plastice și
resturile de ţigară NU se aruncă

Deșeuri verzi

Deșeurile verzi pot fi livrate contra cost și la
punctele de colectare sau centrele de reciclare.
Exemple:
Deșeuri de grădină și buruieni
Frunze și tufe tăiate
Gazon tuns

Pubelă portocalie pentru

Deșeuri de sticlă

Materialele reciclabile se aruncă în pubela
portocalie
Aparatele electronice, casetele, acumulatorii și
bateriile, becurile, becurile economice, tuburile
de neon și molozul NU
se aruncă în pubela portocalie pentru materiaExemple:
Materiale plastice
Metale
Suporturi de date
ca CD-uri, DVD-uri
și Blu-ray.

Sticla se aruncă în
containerul public pentru sticlă, separat pe
Exemple:
Porţelanul, sticla penSticle și pahare
de unică folosinţă, cu sau tru geamuri și
oglinzi
fără capac
se aruncă la
, sticle pentru băuturi din
sticlă,
borcane pentru conserve și
dulceţuri,
alte deșeuri din sticlă
Sticla colorată, care nu este
verde sau maro, se va intro-

Deșeu special

Transport de deșeuri voluminoase
Deșeurile voluminoase, cum ar fi mobila și aparatele electronice, pot fi duse la centrele de reciclare sau se poate dispune
ridicarea acestora de către ZKE.

Ecomobilul colectează de două ori pe an gratuit deșeurile speciale
și materialele toxice în cantităţi uzuale în gospodărie. Planul de circulaţie al ecomobilului îl aflaţi la: 0681/905-2000 sau pe Internet.

Anunţare la 0681/905-7311

Luni între 9–16.45 ecomobilul se află în
centrul de reciclare de pe Wiesenstraße 20.
Vineri între 9–16.45 ecomobilul se află în
centrul de reciclare Am Holzbrunnen 4.

