NDIHMË PËR NDARJE PËR MBETURINA DHE TË RICIKLUESHME
MBETURIN
SHTËPIAKE
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bishtat e cigareve
fotot e vjetra, rrëshqitje
hiri i drurit, hiri i qymyrit
kaseta muzikore
letër pjekjeje
mbeturina të vogla të
kafshëve
peceta higjienike, pelena
për fëmijë, shami letre
pjellë mace
qese fshese me korrent
veshje dhe këpucë
që nuk vishen

Flyer in weiteren Sprachen online!

MBETJE
ORGANIKE

LETRA E
MBETURINA

PAKETIMI I
SHITJES

MBETJE TË
RREZIKSHME

PLEHURA E
MADHE

•
•
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filtër çaji, filtër kafeje
kockë, kockë peshku
kutitë e vezëve, lëvozhgat
e vezëve
letër kuzhine
mbetjet, mbetjet e frutave, perime të mbetura
mbeturinat e kopshtit
produktet e furrës
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Për asgjësimin e organike mbeturinat funksionojnë më së miri
gazeta ose qese letre.

•

filxhan plastike
kanaçe ushqimore
kapakë prej alumini, llamarine dhe plastike
kuti qumështi, kuti pijesh
qese plastike, qese makaronash
qese supe dhe qese salce
shishe plastike bosh nga
lëngje për larjen e enëve,
detergjentë dhe produkte
të kujdesit personal

Vetëm bosh ju lutem hidheni
paketimin në thesin e verdhë!
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Ju lutemi mos përdorni qese
plastike, madje as ato të biodegradueshme.
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broshurat e
katalogëve
kuti kartoni të copëtuara
letra e mbeturinave të
zyrës, letër ambalazhi
libra jo të lidhur
në lëkurë apo plastikë
libra shkollorë,
gazetat
paketim letre si qese
mielli dhe kuti biskotash
zarfet
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acidet dhe alkalet
antifriz konservues druri
pesticidet agjentë për
mbrojtjen e bimëve
frenues të ndryshkut
bojë e lëngshme katrani
bojëra dhe llaqe të
lëngshme
lëngje zhvilluese dhe
banja fiksuese
mbetjet e manikyrit dhe
heqësit të manikyrit
spërkatni kanaçe me
mbetje
tretës shpirt i bardhë
terpentine
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mobilje të vjetra,
të prishura nga e gjithë
apartamenti, si krevate,
kornizë me rrasa,
dyshekë raftet e librave
dhe post gërvishtëse
mace
murale, piktura
sajë, ski, snowboarding
tapete dhe mbulesa
dyshemeje (prej PVC)
valixhe, çantë udhëtimi

Na telefononi dhe ne do të
jemi të lumtur t‘ju shpjegojmë
se çfarë tjetër duhet të hidhet
si mbeturinë e rëndë.

Grumbullim celular
i mbetjeve të
rrezikshme

Çanta
e verdhë

NDALONI

Mos hidhni asnjë
mbetje ndërtimi
mineral këtu

SILLNI PLEHART NË OBORRIN E RICIKLIMIT SINGEN Orari i hapjes | E martë, e premte, e shtunë nga ora 10:00 deri në 14:00 | E mërkurë, e enjte nga ora 12:00 deri në 18:00
Plehura e madhe | Aparate elektrike | Hekurishte | Mbeturinat e letrës | Thes i verdhë | Mbetjet e gjelbra | Qelqi i mbeturinave

⏺

Mobilje të veshura me susta, dyshekë, pjesë mobilie plastike, pasqyra, qilima, ski, valixhe, dollapë
PC, TV, tharëse
flokësh, makina kafeje, blendera, radio, brisk, fshesa elektrike, kabllo, soba elektrike, pjatalarëse, tharëse, lavatriçe,
frigoriferë/frigoriferë dhe kondicionerë, llamba që kursejnë energji, tuba fluoreshente
Prej metali >> korniza krevatesh,
tuba, fuçi, biçikleta, rafte bagazhesh, shkallë, rafte për tharje
Letër, karton, kuti kartoni, libra, qese letre
Copëza
pemësh, shkurresh dhe gardhe, gjethe dhe lëndina të prera
Yndyrna ushqimore dhe vajra
Fishekë printeri, fishekë
toneri
CD, DVD
Bateri, akumulatorë
Rroba të vjetra, këpucë të vjetra
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