Κιβώτιο γυαλιού

Eλληνικά / griechisch

Κιβώτιο κουτιών

■
■ Καπάκι από αλουμίνιο

■ Κουτιά κρέμας από γυαλί

■ Φύλλο αλουμινίου

■ Μπουκάλια μίας χρήσης από χυμούς,
σαμπάνια, οινοπνευματώδη,
κρασί (χωρίς χρηματική παρακράτηση)

■ Επικάλυμμα αλουμινίου
■ Κουτιά από λευκοσίδηρο ή αλουμίνιο
■ Κουτιά χρώματος και βερνικιού (πλήρες αδειασμένα)

■ Μπουκάλια ξυδιού από γυαλί

■ Κουβάς χρώματος από λευκοσίδηρο

■ Δοχεία τροφής μωρών από γυαλί
■ Γυάλινα δοχεία μπαχαρικών
■ Γυάλινα δοχεία αγγουριών
■ Γυάλινα δοχεία για μέλι
■ Γυάλινα μπουκάλια κέτσαπ
■ Γυάλινα δοχεία κονσέρβας
■ Γυάλινα δοχεία μαρμελάδας
■ Γυάλινα δοχεία αρώματος
■ Γυάλινα δοχεία μουστάρδας

(πλήρες αδειασμένο)

Παραδείγματα

■ Δοχεία για φρούτα και λαχανικά από γυαλί

■ Κουτιά ροφημάτων (χωρίς χρηματική παρακράτηση)
■ Κουτιά σπρέι μαλλιών

Παραδείγματα

■ Μπουκαλάκια φαρμάκων από γυαλί (άδεια)

■ Κουτιά μπισκότων από λευκοσίδηρο
■ Κουτιά κονσέρβας
■ Μεταλλικά καπάκια μπουκαλιών
■ Κουτιά γάλατος από λευκοσίδηρο
■ Φύλλο περιτυλίγματος σοκολάτας
από αλουμίνιο
■ Μεταλλικά βιδωτά καπάκια

■ Μπουκαλάκια σαμπουάν από γυαλί

■ Δοχεία σπρέι

■ Μπουκάλια
επιτραπέζιου
λαδιού από γυαλί

■ Κουτιά τροφής ζώων από λευκοσίδηρο ή αλουμίνιο

■ Ποτήρια
από γυαλί
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➤ Επιστρέφονται στο εμπόριο:
Κουτιά ροφημάτων με χρηματική
παρακράτηση

➤ Επιστροφή στο εμπόριο:
μπουκάλια με χρηματική παρακράτηση
➤ Στον κάδο υπόλοιπων απορριμμάτων:
λάμπες πυρακτώσεως, πορσελάνη νοικοκυριού,
κεραμικά νοικοκυριού, μικροποσότητες
συρματοπλέγματος, γυαλιού παραθύρων και
καθρεφτών
➤ Στο σημείο συλλογής προβληματικών
απορριμμάτων:
λάμπες χαμηλής κατανάλωσης, λυχνίες
φωτισμού
➤ Σχετικά με τη διαχείριση μπαζών από
οικοδομές:
μεγάλες ποσότητες από γυαλί παραθύρων και
καθρεφτών, κεραμικά ειδών υγιεινής

Πληροφορίες διαχείρισης απορριμμάτων:

(0 93 21) 9 28-1234

E-Mail: abfall@kitzingen.de

Διαχωρισμός σκουπιδιών
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Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Κίτσινγκεν

➤ Στον κάδο μεταλλικών απορριμμάτων:
κομμάτια μετάλλου και αλουμινίου
που δεν αποτελούν συσκευασία (π.χ.
μικροποσότητα συρματοπλέγματος,
σιδηροσωλήνες, τηγάνια, γλάστρες)
➤ Στον κίτρινο σάκο:
αεροστεγείς συσκευασίες καφέ
➤ στους έμπορους παλιοσίδερων
ή στους διαχειριστές παλαιών
αυτοκινήτων:
Μέρη αυτοκινήτων, μηχανοκινούμενων
δικύκλων
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Κίτρινος
σάκος

Κάδος υπολοίπων
απορριμμάτων

Από τη κουζίνα

■ Φάκελοι (επίσης φάκελοι με παράθυρο)

Συσκευασίες από συνθετικές ύλες

■ Χαρτοφάκελος (Ντοσιέ)

■ Απορρίμματα κρέατος και αλλαντικών (από τα

■ Βιβλία

■ Επιστρωμένο χαρτί περιτυλίγματος

■ Στάχτη (κρύα)

■ Χαρτιά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

■ Μπουκάλια μίας χρήσης από συνθετική
ύλη και PET

■ Δοχεία με ξηραμένα υπόλοιπα
χρώματος, βερνικιού και κόλας

■ Μαχαιροπίρουνα και πιάτα μιας χρήσης

■ Βούρτσες και τσαρτσάρες

νοικοκυριά)

■ Απορρίμματα λαχανικών

■ Χάρτινες θήκες αυγών

■ Φίλτρο καφέ και πάτος καφέ

■ Χαρτί για δώρα (χωρίς στρώση)

■ Κόκαλα ζώων και ψαριών

■ Χαρτιά μπλοκ

■ Χαρτί κουζίνας

(από τα νοικοκυριά)

■ Χαλασμένα τρόφιμα

Από τον κήπο
■ Υπόλοιπα δένδρων, θάμνων και γρασιδιού
■ Λουλούδια και διακοσμητικά φυτά

■ Χαρτόνια
■ Κατάλογοι
■ Χάρτινες συσκευασίες

■ Ρολό χαρτιού (π.χ. χαρτί τουαλέτας και χαρτί κουζίνας)
■ Χάρτινες κούτες (π.χ. κορνφλέικς, κούτες για μούσλι)
■ Χάρτινες σακούλες μεταφοράς
■ Χάρτινες σακούλες
(π.χ. σακούλα αλευριού, σακούλα ζάχαρης)

■ Αρρωστημένα φυτά και μέρη φυτών

■ Προσπέκτους

■ Φύλλα δένδρων

■ Χαρτιά γραψίματος

■ Χόρτα

Από το σπίτι
■ Τρίχες και φτερά
■ Πριονίδι ξύλου
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■ Χαρτοπετσέτες, Χαρτομάντιλα
■ Χαρτικά (σε μικρές ποσότητες)
■ Βρωμισμένο και λιπαρό χαρτί
➤ Στον κάδο υπόλοιπων σκουπιδιών:
Στάχτη, λάδια από φριτέζα, άχυρα γάτας,
υπόλοιπα μικρών ζώων, περιεχόμενο
δοχείου ηλεκτρικής σκούπας,
υπόλοιπα καθαριότητας δρόμων,
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, πάνες

■ Συσκευασίες από χαρτί, χάρτο, χαρτόνι
■ Περιοδικά

Παραδείγματα

■ Σακούλα τσαγιού & πάτος τσαγιού

■ Κάρτες

■ Εφημερίδες
➤ Στον κάδο υπολοίπων σκουπιδιών:
Χαρτοφύλακες, αυτοκόλλητα, φωτογραφίες,
φωτογραφικό χαρτί, χαρτί τοίχου, θερμικό
χαρτί, πάνες
➤ Στον κάδο βίο:
Χάρτινες σακούλες από φούρνους και
κρεοπωλεία, Χαρτί με λιπαρά, Χαρτομάντιλα,
Χαρτοπετσέτες
➤ Στον κίτρινο σάκο:
επιστρωμένες κούτες πίτσας, επιστρωμένο
χαρτί περιτυλίγματος, χαρτοσυσκευασίες
γάλατος και άλλων ροφημάτων, αεροστεγές
συσκευασίες

■ Συσκευασίες μικροποσοτητοτήτων (π.χ. κουτάκι σαντιγί για καφέ)
■ Συσκευασίες πολλαπλών χρήσεων
■ Δίχτυα φρούτων και λαχανικών
■ Πλαστικά ποτήρια και πλαστικά κουτιά (π.χ. κουτιά για
γιαούρτι, μαργαρίνη, διάφορες κρέμες)

■ Πλαστικά μπουκάλια για τρόφιμα, είδη υγιεινής
σώματος, είδη καθαρισμού, είδη πλυσίματος πιάτων
και είδη πλυσίματος πλυντηρίου (π.χ. μπουκάλι της κέτσαπ,
μπουκάλι για υγρό σαπούνι πλυσίματος, μπουκάλι σαμπουάν)

■ Πλαστικό σωληνάριο (π.χ. σωληνάριο οδοντόπαστας)
■ Πλαστικές σακούλες και φύλλα περιτυλίγματος
■ Συσκευασίες φακέλου (π.χ. φάκελοι για
έτοιμα ζυμαρικά και έτοιμες σούπες)

Συσκευασίες από ενωτικά υλικά
■ Χαρτόκουτα γάλατος και χυμών (Tetra Pak)
■ Αεροστεγείς συσκευασίες (π.χ. για καφέ)

Συσκευασίες από αφρολέξ

■ Χαρτί καρμπόν, θερμικό και κερωμένο
■ Γυαλί παράθυρων και (μικρές ποσότητες)
■ Φωτογραφίες και χαρτί φωτογραφιών
■ Λιπαρά φριτέζας
■ Λάμπες πυρακτώσεως
■ Λάστιχα και δέρματα
■ Στρωμνή γάτας
■ Υπόλοιπα μικρών ζώων και άχυρα γάτας
■ Συνθετικά προϊόντα που δεν αποτελούν
συσκευασίες
■ Φάρμακα, χανσαπφλάστ, υλικά δεσίματος
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■ Πορσελάνη και κεραμικά από το νοικοκυριό
■ Πανιά καθαρισμού
■ Είδη γραφικών και γραφείου (π.χ. μαρκαδόροι, στυλό,
υπόλοιπο χαρτιού από αυτοκόλλητα, ετικέτες)

■ Συσκευασίες αφρού και κομματάκια αφρολέξ

■ Παιχνίδια από ξύλο ή συνθετικό

■ Δοχεία φρούτων και λαχανικών από αφρολέξ

■ Σακούλα ηλεκτρικής σκούπας

Συσκευασίες από μέταλλο και αλουμίνιο

■ Υπόλοιπα καθαρισμού δρόμων

■ Καπάκια αλουμινίου, φύλλα αλουμινίου, περιτύλιγμα
αλουμινίου

■ Τάπητας τοίχου και υπόλοιπα τάπητα τοίχου

■ Κουτιά από λευκοσίδηρο ή αλουμίνιο (π.χ. κουτιά ροφήματος

■ Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και παπούτσια

χωρίς χρηματική παρακράτηση, κουτιά μπισκότων, κουτιά από
κονσέρβες, κουτιά γάλατος, κουτιά σπρέι, κουτιά τροφής ζώων)

■ Κουτιά χρώματος και βερνικιού (πλήρως αδειασμένο)

■ Ταμπόν, σερβιέτες, προφυλακτικά
(που δεν ξαναχρησιμοποιούνται)

■ Πάνες

■ Μεταλλικά καπάκια μπουκαλιών

■ Περίβλημα
λουκάνικου από
συνθετικό

■ Αλουμινένια φύλλα περιτυλίγματος σοκολάτας

■ Γόπες τσιγάρων

■ Κουτί χρώματος από λευκοσίδηρο (πλήρως αδειασμένο)

■ Μεταλλικά βιδωτά καπάκια

Παραδείγματα

■ Υπόλοιπα τροφής όλων των ειδών

Παραδείγματα

■ Φλούδια, φλοιοί, τσόφλια
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Παραδείγματα

■ Εικονογραφημένα
περιοδικά

■ Χάρτινες σακούλες (π.χ. περιτύλιγμα χαρτιού χωρίς

■ Δισκέτες, κασέτες μουσικής και βίντεο,
ταινίες εγγραφής ήχου

■ Σακούλες φύλλου (π.χ. κορνφλέικς, μούσλι)

■ Τετράδια

■ Απορρίμματα φρούτων
επίστρωση από φούρνους και κρεοπωλεία)

■ Κουβάς χρωμάτων από συνθετική ύλη (άδειος)
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