ODPADY PO NOVOM

SKLO

SKLO, ktoré ZBIERAME
do zelených vriec:
neznečistené sklenené fľaše od nápojov
a potravín, fľaše od zaváranín,rôzne
predmety zo skla, čisté sklenené
náhrobné kahance.

NÝROVCE

NEZBIERAME:

ODPORÚČAME:

žiarovky, žiarivky, keramiku,
porcelán, zrkadlá, autosklo,
drôtené sklo, obrazovky z PC a TV.

Fľaše a poháre vypláchneme od zvyškov
potravín. Fľaše nerozbíjame. Kahance so zvyškom
vosku a kovovými krúžkami vhadzujeme
do KUKA nádoby.

SKLÁDKA
ODPADOV

PLASTY /
VKM / KOVY

ODPORÚČAME:

PLASTY, VKM, KOVY, ktoré ZBIERAME
spoločne do žltých vriec:
PET-fľaše všetkých farieb, plastové obaly
z potravín a drogérie, kelímky od mliečnych
výrobkov, obaly z vajíčok, igelitové tašky
a sáčky. Viacvrstvové kombinované materiály
(VKM) ako sú krabice od nápojov. Nápojové
plechovky, konzervy od potravín, kovové
vrchnáky od fliaš, obaly zo sprejov.

PAPIER, ktorý ZBIERAME do modrých
vriec a prostredníctvom školských
zberov: zošity, časopisy, letáky, knihy,
papierové vrecká, katalógy, noviny, krabice
z tvrdého papiera a lepenky.

NEZBIERAME:
obaly od chemikálií a nebezpečných
látok, obaly od sladkostí, či cestovín,
znečistené fólie, gumu, molitan,
nafukovacie bazény, viacvrstvové
obaly od kávy a instantných polievok.

Obaly vypláchneme a pokiaľ je to možné, stlačíme
ich objem na minimum. Po stlačení uzavrieme
fľašu vrchnáčkom. Krabice od nápojov sploštíme.

STLAC NOHOU

NEZBIERAME:
papier s hliníkovou fóliou, vrstvené
obaly, použité kuchynské utierky
a papierové vreckovky, papierové
plienky, lepiacu pásku z krabice.

Ďakujeme, že triedite!

Organizácia zodpovednosti výrobcov
RECobal je zmluvným partnerom na financovanie
triedeného zberu vo Vašej obci.

www.recobal.sk

HULLADÉK ÚJ MÓDRA

ÜVEG

ÜVEG, melyet zöld zsákokba
GYŰJTÜNK:
tiszta italos és élelmiszeres üvegpalackok,
befőttes üvegek, különféle üveg tárgyak,
tiszta temetői mécses üvegek.

NYÍR

NEM GYŰJTÜNK:

AJÁNLATUNK:

villanykörtéket, fénycsöveket,
kerámiát, porcelánt, tükröt,
autóüveget, drótüveget, PC és TV
képernyőket.

A palackokat és a poharakat ételmaradékoktól
meg kell tisztítani. Ne törje össze a palackokat.
Viasz maradékot és fém gyűrűket tartalmazó
mécseseket a KUKA edénybe dobjuk.

hulladéklerakó

MÜANYAG, TETRAPAK, FÉMEK,
melyeket ságra zsákokba GYŰJTÜNK:

MÜANYAG/
TETRAPAK / FÉMEK

minden színű PET palackot, élelmiszer és
drogéria műanyag csomagolóanyagait,
tejtermékek műanyag dobozait, tojástartókat,
műanyag táskákat és zacskókat. A tetrapak
dobozokat (többrétegű italos dobozokat),
fém italos vagy étel dobozokat, üvegek fém
fedeleit, spray dobozokat.

PAPÍR, melyet kék zsákokba és iskolai
papírgyűjtés keretén belül GYŰJTÜNK:
füzetek, folyóiratok, röpcédulák, könyvek,
papírtasakok, katalógusok, újságok,
keménypapírból és kartonból készült
dobozok.

AJÁNLATUNK:

NEM GYŰJTÜNK:
vegyszerek és veszélyes anyagok,
édességek és tésztafélék csomagolási
eszközeit, szennyezett fóliákat, gumit,
molitan betétet, felfújható medencéket,
kávé és instant levesek többrétegű
csomagolási eszközeit.

Kérjük, öblítse ki a csomagoló eszközt, és ha
lehetséges, nyomja össze, amennyire csak lehet.
Ezután a palackra helyezze vissza a kupakot.
Az italos dobozokat szétlapítjuk.

Lábbal nyomja
össze

NEM GYŰJTÜNK:
alumínium fóliával fedett papírt, réteges
csomagolási eszközöket, használt háztartási
papírtörlőt és papír zsebkendőket,
papírpelenkákat, dobozokon tapadó
ragasztószalagot.

Köszönjük, hogy szelektál!

A RECobal gyártói felelősségi rendszer
az Ön községében a szelektált hulladék
gyűjtés financírozásának szerződéses partnere.
www.recobal.sk

