Çöpleri ayırın - Ne nereye ait?
Siyah artık çöp bidonu
kül, kapatma folyosu, dosya klasörü
pişirme kağıdı, hobi artıkları, fırçalar
mutfak davlumbazı filtresi
Tek kullanımlık tıraş bıçağı
Flamanlı ampuller
Hijyen ürünleri (diş fırçaları, kadın bağları,
pamuk pedler)
Kasetler, kedi kumu, süprüntü, seramik, yapışkan bant, kemik, karbon kağıdı
El bezi, deri, paçavra
Havlu kağıt, kağıt mendil, parşömen kağıdı,
perlon çoraplar, pleksiglas
Porselen,yara bandı
Tıraş bıçağı
Schott camı, kağıt peçete, elektrik süpürgesi
torbası

Sarı dönüştürülebilir malzeme poşeti satış ambalajları için

artık çöpleri için
Plaklar, cam kırıkları, ayna camı, sabun artıkları
Oyuncak (elektronik hariç), kalemler
Duvar kağıdı artıkları
Bandaj malzemesi, kirlenmiş ambalajlar
Pamuk, bebek bezleri
Sigara külü, sigara izmariti

x

Dikkat, bunları
içine atmayın:

Piller
Elektrikli küçük cihazlar
arı
Enerji tasarrufu lambal

Kompostlanabilir çöpler için kahverengi kompost bidonu
Ağaç iğneleri, çiçekler
Yumurta kabukları
Yere düşmüş meyveler
Sebze artıkları
Budama artıkları
Kahve filtresi, kahve telvesi
Yapraklar, gıda artıkları (ambalajsız)
Meyve artıkları
Çim artıkları (sararmış, kuru), ağaç kabuğu
Salata artıkları, kesme çiçek, yemek artıkları, çalı
fundalık artıkları

Poşet çay/çay yaprakları, saksı bitkileri (saksı hariç)
Yabani otlar
Narenciye, dallar

x

Dikkat, bunları
içine atmayın:

metalden
Alüminyum kapak/kap, alüminyum folyo, alüminyum tüp
İçecek kutuları
Konserve kutuları
Krema sıkma kutuları, vidalı bağlantılar
Sprey kutuları (boş)
Şişe mantarları

Bileşik maddeler
İçecek kartonları
Süt kartonları (tetrapak)
Bileşik ambalajlar
Plastik/kağıt ve alüminyumdan poşetler
(şekerlemeler/çorbalar/soslar)

plastikten
Plastik torba
Strafor kaplar, tüp poşetler
Taşıma çantaları
Deterjan şişeleri
Plastik bardaklar, plastik şişeler
Vakum ambalajları

x

Artık çöpler
Cam ambalajlar
r
Kağıt / karton ambalajla

Kağıt/mukavva/karton
Mektuplar, broşürler, ekmek poşetleri
Kitaplar (plastik kaplama hariç)
Yumurta kartonu
Hediye kağıdı
Defterler
İllüstrasyonlu
kataloglar, kartonlar
Ambalaj kağıdı, kağıt ve mukavva ambalajları
Prospektüsler, kartpostallar, mukavva rulolar

için mavi eski kağıt bidonu
Yazı kağıdı
Telefon rehberleri
Gazeteler, mecmualar

Plastik poşetler
r),
(plastikten çöp poşetle
lar
taş
,
ılar
sıv
r,
kıla
dış

Zehirli çöpler için zararlı madde toplama
Zararlı madde içeren çöpler
zararlı madde atık toplamaya aittir
(bkz. broşür sayfa 11 ila 13)

Hazne camı için

x

Dikkat

Zararlı maddeler çoğ
unlukla tehlike işaretiyle
işaretlenmiştir

Cam şişeler
Konserve şişeleri
Marmelat şişeleri
Şampanya şişeleri
Likör şişeleri

Dikkat, bunları
içine atmayın:

x

Dikkat, bunları
içine atmayın:
Duvar kağıtları
Duvar kağıdı artıkları
Kağıt havlular

eski cam konteyner

Şarap şişeleri
Şurup şişeleri
Küçük şişeler

x

Dikkat, bunları
içine atmayın:

Düz camlar, pencere
camlarıAynalı cam,
flamanlı ampuller

