AJUTOR LA SEPARARE PENTRU DEŞEURI ŞI RECICLABILE
Flyere în alte limbi online!

DEȘEURI
MENAJERE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DESEURI
ORGANICE

articole de igienă, prosoape
igienice, scutece, batiste
așternut pentru pisici și
animale mici
cenuşă de lemn,
cenuşă de cărbune
farfurii, cești și boluri
sparte în cantități mici
fotografii, diapozitive
gunoiul măturat
haine și încălțăminte
care nu mai pot fi purtate
hârtie pergament
mucuri de țigară
sac pentru aspirator,
folosit

•
•

alimentele au rămas rău
cartoane de oua si
coji de oua
•
deșeuri de grădină
•
filtru de ceai și de cafea
•
hârtie de bucătărie
•
oase de la carne si
de peste
•
pâinea și prăjiturile vechi,
mucegăite
•
resturile de preparare a
fructelor și legumelor
Vă rugăm să împachetați
deșeurile organice în saci de
hârtie de ziar sau hârtie înainte
de a le pune în biotonne.
Nu utilizați pungi de plastic,
fără biodegradabil.

DEȘEURI DE
HÂRTIE
•

ambalaje din hârtie,
cum ar fi punga de făină
și cutia de biscuiți

•

caiete de exercitii si ziare

•

cărți fără coperți din
piele sau plastic

AMBALARE
UȘOARĂ
•

•

cataloage, brosuri

•

cutii de carton,
mărunțite

•

deșeuri de hârtie de birou,
hârtie de împachetat

•

plicuri

capace din aluminiu,
tabla si plastic, boluri din
aluminiu
•
conserve din tablă folosite
pentru diverse conserve de
carne și legume
•
cutii de carton pentru lapte
si bauturi
•
pahare de plastic pentru
branza de vaci, budinca,
iaurt
•
pungi de plastic pentru paste, bomboane, prăjituri,
•
supe si sosuri la plic
•
sticle de plastic pentru detergent de rufe si produse
de ingrijire personala
Doar ambalajele ușoare complet
goale merg în pungile galbene!

DESEURI
PERICULOASE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

antigel, conservanți
pentru lemn, inhibitori
de rugină
chimicale foto
produse de protecție a
plantelor și pesticide
dose de spray negolite
lac, oja de unghii,
acetona
acizi
solventi, spirt, alcool,
terebentină
vopsea de gudron,
lichid
vopsele, lacuri,
nu vindecate

DEŞEURI
VOLUMINOASE
•
•
•
•
•

•
•
•

covoare și pardoseli din PVC
Imagini și picturi înrămate
mobila baie, birou si bucatarie
mobila living si mobilier
tapitat
mobilier pentru
dormitor, cum ar fi paturi
și ploturi, cadre cu șipci,
saltele
rafturi de cărți și stâlpi pentru zgârierea pisicilor
sănii, schiuri și
snowboard-uri
valiza și geanta
de voiaj

La cerere, puteți afla ce altceva
trebuie eliminat ca deșeuri
voluminoase.

Colectarea deșeurilor
periculoase

sac galben
NU
Resturile din
construcții sunt
interzise aici!

LIVRAREA LA CENTRUL DE COLECTAR DIN SINGEN

Deschis este de lucru marți, vineri și sâmbătă de la 10 a.m. la 2 p.m., miercuri și joi de la 12 la 6 p.m.

deșeuri voluminoase | aparate electrice | fier vechi | deșeuri de hârtie | pungă de galben | deșeuri verzi | deșeuri de sticlă
TTORHCS

⏺

covoare, dulapuri, mobilier tapitat, oglinzi, saltele, mobilier din plastic, schiuri, valize
aparate de aer condiționat, aparate de cafea, aparate de
ras, aspiratoare, blendere, cabluri, congelatoare, frigidere, lămpi economice, mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase, pc-uri, radiouri, sobe electrice, televizoare, tuburi fluorescente, uscătoare de păr, uscătoare de rufe
biciclete, butoaie, cadre de pat, scări, suporturi pentru bagaje, țevi,
IMPRIMA | Ajutor de separare de la Stadtwerke Singen
Editor | Stadtwerke Singen | managementul deșeurilor
uscătoare de rufe umede; toate din metal
ambalaje din hârtie și carton, cărți, cutii din carton ondulat și dur, Deșeuri de hârtie menajeră și de
Grubwaldstrasse 1 | 78224 Singen | Telefon 07731 85-425
birou, pungi de hârtie
Frunze de toamnă, tăieturi de gazon, deșeuri de la tăierea copacilor, arbuștilor și gardurilor vii
deșeuri de la tăierea
www.stadtwerke-singen.de | sw-müll@singen.de
copacilor, arbuștilor și gardurilor vii, frunze de toamna, tăieturi de gazon
baterii și acumulatori pentru aparate de uz casnic
cartuse de toner design si grafica
GeMoS GmbH | www.gemos-management.de | 030 28390500
pentru imprimante
CD-uri, DVD-uri
grăsimi și uleiuri comestibile
îmbrăcăminte, veche, dar încă purtabilă
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