Çöp bilgilendirmesi ve sınıflandırması (türkisch)

240 Litre

120 Litre
En çok 60 kg

En çok 110 kg

240 Litre

120 Litre

En çok 110 kg

En çok 60 kg

Lütfen sadece içi
boş paketler çöpe
atınız

Sarı Çöp kutusu

Biо Yeşil Çöp

Mavi Çöp kutusu

Siyah Çöp kutusu

Sentetik madde/ metal

kutusu

Kağıt Çöp kutusu

Farklı Arttıklar

Sentetik plastik şişeler

Bio ve ekolojik çöpler

Kağıt ve Karton

Değişik arttıklar

diş macunu ambalajı, şampuan, deterjan,

Mutfak arttıkları

Gazete, Magazin, Karton kutular,

Eski ilaçlar ve Hijyenik materyaller

yumuşatıcı, kozmetik.

Farklı meyve ve sebzeler, Yemek

Kitaplar, Kataloglar, Çalışma defterleri,

Peçeteler, Hasta kişiler için peçeteler,

Sentetik materyallerden kartonlar

arttıkları, balık, sosis, çay, kahve – kahve

Yazma kağıdı, Hediye kutuları, Reklam

tamponlar, bandajlar, süngerler,

Süt kutusu, Meyve suyu kutusu, Yoğurt

filtresi, yumurta ve yumurta kabukları,

prezervatıfler, pamuk, pamuktan

kutuları , Tereyağ folyosu, Poliester

meyve kabukları: Limon, Elma, Muz,

bröşürleri, картони, Küçük kağıt
parçaları (Örnek. Tarifler ve benzeri.)

ambalajlar, strofor.

Ananas, Fındık ve ceviz kabukları ve

jiletler.

Konzerve ve şişe kapakları

benzeri.

Cam

Metal konzerveler ve kapaklar.

Kağıtlar

Aynalar, optik camlar, lambalar, şişeler

Paketler:

Yemekle kirli gazeteler, mutfak

Küçük ev eşyaları

Biskevit, çikolata, sakız, sigara, donmuş

peçeteleri, peçeteler.

Kil, porselen, Seramik, çakmak,

besin, kahve, çay paketleri.

Evcil hayvan arttıkları

kozmetik, termos.

Vakumlu paketler:

Yemek, Kafes arttıkları, Kıl, Tüy,

Tekstil

Sosis, kaşar peyniri, tere yağ ve benzeri

Bahçeden kum arttıkları.

Perlondan çorap ve taytlar, kumaş ve

paketler

Bahçe arttıkları

deri arttıkları, temizlik kumaşları.

Diğer

Ağaç ve çalı kesimleri, ot ve çitler,

Eğlence ve veri dosyaları

Vidalar, çiviler, metal tel parçaları, değişik
plastikler ve benzeri.

yeşillik, çiçek ve bitki parçaları, çiçek

Müzik ve video kasteleri, disket.

gübresi

Diğer

Diğer
Ağaç külleri.

Duvar kağıtları, Kedi materyalleri,

konserve kutu/bileşik ambalaj
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materyaller, lastik eldivenler, diş fırçası,

elektrikli süpürge torbaları, davlumbaz
filtreleri, sigara ve külleri, fotokopi
kağıdı, fotoğraflar ve negatifler,
tükenmez, kalem, balmumu, kömür.

