Türkçe / türkisch

Cam konteyneri

Kutu konteyneri
■ Alüminyum kapak

■ Cam krem kavanozları

■ Alüminyum folyo

■ Tek kullanımlık meşrubat,
şampanya, alkollü içecek ve
şarap şişeleri (depozitosuz)

■ Alüminyum kaplar
■ Alüminyum veya beyaz saçtan kutular
■ Boya ve cila kutuları

■ Cam sirke şişeleri

(tamamen boşaltılmış)

■ Cam çocuk maması kavanozları

■ Beyaz tenekeden boya kovası (komple boşatılır)

■ Cam meyve ve sebze kavanozları

■ İçecek kutuları (depozitosuz)

■ Cam baharat kavanozu
■ Turşu kavanozu
■ Bal kavanozu
■ Cam ketçap
şişeleri
■ Cam konserve
kavanozları

■ Cam hardal kavanozları
■ Cam şampuan şişeleri

■ Beyaz saçtan bisküvi kutuları
■ Konserve kutuları
■ Şişe kapakları
■ Beyaz saçtan süt kutuları
■ Alüminyum çikolata folyoları

Örnekler

■ Cam parfüm şişeleri

■ Cam sıvı yağ şişeleri

■ Saç spreyi kutuları
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■ Cam reçel kavanozları

Örnekler

■ Cam ilaç şişeleri (boş)

■ Metal kavanoz kapakları
■ Sprey kutuları
■ Alüminyum veya beyaz saçtan hayvan maması
kutuları

ya beyaz saçtan
Alüminyum verı çöp torbalarına
ambalajlar sa
da atılabilir.

■ Cam bardaklar

➤ Satış yerlerine geri götürülecekler:
Depozitolu içecek kutuları
➤ Artık çöp bidonuna atılacaklar:
Ampuller, evlerde kullanılan porselen ve seramik
ürünler, küçük miktarlarda telli cam, küçük miktarlarda pencere ve ayna camları
➤ Sorunlu çöp toplama noktasına teslim
edilecekler:
Enerjı tasarruf lambaları, floresan lamblar
➤ İnşaat atığı bertaraf noktasına teslim
edilecekler:
Büyük oranlarda pencere ve ayna camları, banyo
seramikleri

Çöp danışma:

(0 93 21) 9 28-1234
E-Mail: abfall@kitzingen.de
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Kitzingen Kaymakamlığı

➤ Satış yerlerine geri götürülecekler:
Depozitolu içecek kutuları
➤ Hurda metal konteynerine atılacaklar:
Ambalaj niteliğinde olmayan alüminyum
parçaları (örneğin küçük miktarlarda tel, demir
boru, tava, tencere)

➤ Sarı çöp torbasına atılacaklar:
Kahvelerde kullanılan vakumlu ambalajlar
➤ Hurdacıya ya da oto hurdacısına teslim
edilecekler:
Araba, mopet ve motorsiklet parçaları

Biyo çöp bidonu

Kağıt çöp bidonu

Artık çöp bidonu

Sarı çöp torbası

Mutfak çöpü

■ Mektup zarfları (buna pencereli zarflar da dahil)

Plastik ambalajlar

■ Klasör

■ Et ve sosis atıkları (evlerden)

■ Kitaplar

■ Kaplanmış ambalaj kağıtları

■ Kül (soğumuş)

■ Sebze atıkları

■ Bilgisayar kağıtları

■ Depozitosuz plastik ve PET şişeler

■ Kahve filtreleri ve telvesi

■ Yumurta kartonları

■ Kurumuş boya, cila ve
yapışkan ihtiva eden kaplar

■ Kemik ve kılçıklar

■ Hediye kağıtları (Yüzeyi kaplanmamış kağıtlar)

■ Mutfak kağıtları

■ El kağıtları

■ Meyve atıkları

■ Defterler

■ Kese kağıtları (örneğin fırın ve kasaplarda kullanılan yüzeyi

■ Dergiler

■ Her türlü yemek atıkları (evlerden)
■ Çay poşetleri ve atığı
■ Bozulmuş gıda maddeleri
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■ Kartonajlar
■ Kataloglar
■ Ambalaj kağıtları

■ Kese kağıtları (örneğin un ve şeker ambalajları)

■ Hastalıklı bitki ve bitki parçaları

■ Broşürler

■ Dökülmüş yapraklar

■ Yazı kağıtları

Ev çöpü
■ Saç ve tüy atıkları
■ Talaş
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■ Mutfak kağıtlaro, kağıt mendiller, peçeteler
■ Karton (küçük miktarda)
■ Kirli ve yağlı kağıtlar
➤ Artık çöp bidonuna atılacaklar:
Kül, kızartma yağı, küçük hayvan pisliği,
küçük hayvan yataklığı, elektrikli süpürge
torbası, sokak çöpü, tekstil, çocuk bezi gibi
atıklar

■ Kağıt ve karton amalajlar

■ Pencere ve ayna camları (küçük miktarda)

■ Ekonomik ambalajlar

■ Fotoğraf ve fotoğraf kağıtları

■ Meyve ve sebze fileleri
■ Plastik bardak ve kutular (örneğin yoğurt, margarin, kaymak
ve krema kutuları)

■ Gıda maddeleri, vücut bakımı ürünleri, temizlik, durulama
ve yıkama malzemeleri için kullanılan plastik şişeler

■ Poşet ambalajlar (örneğin makarna ve çorba poşetleri)

Kompozit malzeme ambalajları
■ Süt ve meşrubat kartonları (Tetra Pak)
■ Vakumlu ambalajlar (örneğin kahve için)

■ Strafordan yapılmış meyve ve sebze kapları
➤ Artık çöp bidonuna atılacaklar:
Klasörler, çıkartmalar, fotoğraflar, fotoğraf
kağıtları, duvar kağıtları, termal kağıtlar,
çocuk bezleri
➤ Biyo çöp bidonuna atılacaklar:
Fırın ve kasap kağıtları, yağlı kağıtlar, kağıt
havlular, kağt peçeteler, kağıt mendiller
➤ Sarı çöp torbasına atılacaklar:
Kaplanmış pizza kutuları, kaplanmış ambalaj
kağıtları, süt ve içecek kartonları, vakumlu
ambalajlar

■ Lastik ve deri

■ Ambalaj olmayan plastik malzemeler
■ İlaç, yara bandı, pansuman malzemesi
■ Evlerde kullanılan porselen ve seramik ürünler
■ Temizlik ve toz bezleri
■ Kalem ve büro malzemeleri (örneğin keçeli kalemler,
tükenmez kalemler, fosforlu kalemler, çıkartma ve etiketlerin
arka kağıtları)

■ Köpüklü ve strafor cips ambalajları

■ Gazeteler

■ Ampuller
■ Kedi kumu

Strafor ambalajlar

■ Dergiler

■ Kızartma yağı

■ Küçük hayvan pisliği ve yataklığı

■ Plastik poşetler ve ambalaj folyoları

Örnekler

■ Çiçek ve süs bitkileri

(örneğin ufak kahve sütü kutuları)

■ Plastik tüpler (örneğin diş macunu tüpü)

■ Kağıt kutular (örneğin cornflakes ve müsli kutuları)
■ Kağıt poşetler

■ Kopya, termal ve mumlu kağıtlar

■ Küçük porsiyon ambalajları

(örneğin ketçap, duş jölesi, şampuan şişeleri)

■ Rulo kağıtlar (örneğin tuvalet ve mutfak kağıtları)

■ Kesilmiş ağaç, çalı ve çimen

■ Yabani otlar

■ Disket, müzik ve video kasetleri, ses kayıt bantları

Örnekler

Bahçe çöpü

■ Fırça ve taraklar

■ Folyo poşetler
(örneğin cornflakes, müsli poşetleri)

■ Kartlar

Örnekler

■ Meyve, yumurta ve yemiş kabukları

■ Plastik boya kovaları (boş)

■ Plastik veya tahta oyuncaklar
■ Elektrikli süpürge torbası

Metal ve alüminyum ambalajlar

■ Sokak çöpü

■ Alüminyum kapak, folyo ve kaplar

■ Duvar kağıdı ve
artıkları

■ Beyaz saç ve alüminyum kutular (örneğin depositosuz içecek
kutuları, biskuvi kutuları, konserve kutuları, süt kutuları, sprey
kutuları, hayvan maması kutuları)

■ Boya ve cila kutuları (tamamen boşaltılmış olmalı)
■ Beyaz saçtan yapılmış boya kovaları
(tamamen boşaltılmış olmalı)

■ Şişe kapakları
■ Alüminyum çikolata folyoları
■ Metal kavanoz kapakları

Örnekler

kaplanmamış kağıtlar)

■ Tek kullanımlık tabak çanak

ya beyaz
Alüminyum ve jlar kutu
saçtan ambalade atılabilir.
konteynerine

■ Ped, tampon,
prezervatifler

ektrikli aletler
Elektronik ve elartık çöp
bundan sonra ayacaktır. Bunlar
bidonuna atılmilir çöp işleme tesisleri
dönüştürüleb ile çöp toplama
(Wertstoffhof) tstoffsammelstellen)
noktaları (Werretsiz teslim alınır.
tarafından üc

■ Tekstil ve ayakkabı
ürünleri (kullanılamayacak olanlar)
■ Çocuk bezleri

■ Sosislerde kullanılan plastik suni bağırsak
■ Sıgara izmariti

