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Yağ ve sirke şişeleri

Bu şişeler PET olmayıp, şişeda kalan yağ ve
sirke atığıyla geri dönüşüme (recyclage)
zarar vermektediler.

Paralı beyaz torbalara
konulacak çöpler
ç p
Kağıtlar ve kirli kartonlar
Temizlerse bütün kağıtlar ve ambalaj kartonları
eski kağıtlarla geri alınabilir .

Plastikler

Plastikten ve başka maddelerden yapılmış ve
yiyecek bulaşmış plastikler paralı beyaz torbalara
konulmalıdır.
Alış veriş merkezleri pet şişeleri ve süt
ürünlerinin konulduğu beyaz PE şişelerini alıyor.

Süt ve meyve suyu kutuları,

Çöp merkezleri de şunları ayrı ayrı alıyor:
• Sagex (köpük), temiz ve beyaz, elektronik
eşya koruyan köpük,
• Temiz ve boş şişeler, çamaşır tozu ve
şampuan kutuları, yiyecekle kirlenmemiş
plastik torbalar, yorgan paketleri,
• Sert plastik, bahçe mobilyası, çamaşır sepeti,
ve diğerleri.

Bu kutular sadece kartondan yapılmış değildir
ayrıca plastik, balmumu ve alimiyum tabaklarlarla
da kaplanmış olabiliyorlar.
Bu durumda bunları eski kağıtlara katmamak
gerekiyor.

Elektrikli süpürge torbaları
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Karma atıklar

Bu tür çöpler bir kaç maddenin bir araya
gelmesiyle oluşan eşyalardan gelen çüplerdir.
Bu karma durum şimdilik geriye dönüşüm
önünde bir engel teşkil ediyor.

Mutfak bezleri ve eski spor
ayakkabıları

Kullanılabilir tekstil eşyaları, elbiseler ve eski
ayakkabılar kullanılmak üzere kurulan
kontenerlere bırakılabilir.
Ama bunlar ıslak ve kirli iseler, o halde paralı
beyaz torblara konulmalıdır.

Bitki türleri, kuru
ve pişmiş yiyecekler

Plastik ve köpük hariç

Cam

Plastik: hayır
Biyolojik parçalanbilirler: evet

Kapı çerçevesi

Kapı çerçevesi

Kağıt,
karton

Bütün pazartesiler
Hazirandan eylüle ayrıca
perşembe günleri de

PET su
şişeleri

PE süt
şişeleri

Neon tüblerinde ve ekonomik lambalarda elektronik katkı maddeleri, gazlar ve zehirli floresan
tozlar bulunmaktadır. Ampüller gibi bu malzemelerde alış - veriş merkezlerine götürülmelidir.

Alüminyumlu kahve kapsülleri

Beyaz demir ve alüminyum

Elbiseler

Ayrıştırılmış plastikler

Elektrikli ve
elektronik
aletler Işıklı
lambalı aletler,
armatürler

Çöphaneye gidecekler

Alış - veriş merkezlerine götürülmelidir

Yalnızca ambalajları

Şehirdeki toplama noktaları

Seramik, ayna,
cam kırığı, ampül

Sert plastikler

Şişeler ve
tapalı şişeler

folyolar

Özel atıklar, yağlar,

Bahçe ürünleri, boya atıkları, eski yağlar ve diğer kimyevî ürünler.

Seramikler
ve tabaklar

Piller

Bu malzemeler kırık pencere camı ve aynalar gibi camın geriye dönüşüme zarar veriyor.

köpük

