Разделяне на отпадъците

Правилно сортиране на отпадъци –
кой отпадък в кой контейнер да бъде
изхвърлян?
Контейнер за домакински отпадъци

n
n
n
n

n
n
n
n

Пепел
Снимки
Хигиенни отпадъци (напр.клечки за уши)
Тоалетна за котки и малки домашни
животни
Смет
Керамика/порцелан
Опаковки, които не са напълно изпразнени
Лепенки, превързочни материали

n
n
n
n

n
n
n

Торбички от прахосмукачки
Остатъци от тапети
Развалени хранителни продукти
Замърсени хигиенни торбички
(напр. носни кърпички и кухненска хартия
Пелени
Четки за зъби
Угарки от цигари

Контейнер за събиране на отпадъци за рециклиране

n

n

n

Пластмаси, като напр. кофички от кисело
мляко, изделия от пенопласт, пластмасови
бутилки, чаши, лейки, градински маркучи,
пластмасови купи
Многослойни материали, като напр.
опаковки от мляко и сок, вакуумни опаковки
Метали, напр. капачки за мляко, фолио
от шоколад, тръби, кутийки от напитки,
консервни кутии, приспособления за
затваряне, напълно изпразнени от
съдържанието им флакони и аерозолни
спрейове, прибори, инструменти, телени
мрежи, тенджери, тигани

Да не се изхвърлят в контейнера за
събиране на отпадъци за рециклиране:
n
n
n
n
n

n
n

Малки електроуреди
Стъкло
Хартия
Облекла
Флакони и аерозолни спрейове,
който не са напълно изпразнени
Касети, филми, CD-та
Батерии

Разделяне на отпадъците

Правилно сортиране на отпадъци –
кой отпадък в кой контейнер да бъде
изхвърлян?
Контейнер за стъкло

Бутилки за еднократна употреба
Буркани
n Буркани за мармалад
Моля, сортирайте по цвета на стъклото:
бяло, кафяво, зелено. (При неясноти относно
подреждането по цветове: напр. синьото
стъкло изхвърляйте в контейнера
за зелено стъкло).
n

Да не се изхвърля в контейнера за стъкло:

n

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Армирано стъкло
Прозоречно стъкло
Огнеупорно стъкло
Стъклени блокове
Стъклени рамки за снимки
Електрически крушки, енергоспестяващи лампи
Керамика
Флуоресцентни лампи
Оптични стъкла

Контейнер за събиране на хартия

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Пощенски пликове
Брошури
Книги (без пластмасова подвързия)
Картони
Каталози
Опаковки от брашно и захар
Велпапе
Канцеларска хартия
Вестници, списания, Проспекти

Да не се изхвърля в контейнера
за събиране на хартия:
n
n
n
n
n
n

Еднократни съдове за хранене
Снимки
Опаковки от напитки
Хигиенна хартия
Специална хартия (напр. пергаментова хартия, фотохартия)
Тапети
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Правилно сортиране на отпадъци –
кой отпадък в кой контейнер да бъде
изхвърлян?
Компостно торище/компостер

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Клони от дървета и храсти
Пръст за цветя
Черупки от яйца
Отпадъци от зеленчуци (сурови)
Косми
Утайка от кафе с филтри
Шума
Черупки от ядки
Черупки от плодове
Дървени стърготини (необработени)
Остатъци от дървета и цветя
Пакетчета от чай

Да не се изхвърлят в компостно
торище/компостер:
n
n
n
n
n

n
n

Пепел
Торбички от прахосмукачки
Остатъци от месо и риба
Изпражнения от дребни животни
Развалени или приготвени хранителни
продукти
Угарки от цигари
Цитрусови плодове

Биоконтейнер

n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n

Изрязани клони от дървета и храсти
Остатъци от цветя
Черупки от яйца
Остатъци от храна, също сготвено 		
(евентуално завито във вестник)
Рибени кости
Остатъци от зеленчуци
Кокали
Шума
Черупки от ядки
Остатъци от плодове, включително обелки
от цитрусови плодове
Остатъци от цветя
Отпадък от косене
Утайка и пакетчета с чай
Утайка от кафе (също с филтри)
Развалени хранителни продукти (без опаковка)

Не в биоконтейнер:
n
n
n
n
n

n
n
n
n

n
n
n
n

Пепел
Обработено дърво
Почва, пясък
Фекалии
Постелка за тоалетна за котки / дребни
животни
Баластра, камъни
Пластмаси, фолио, торбички
Кожа, текстил
Метали, алуминиево фолио, алуминиеви
кутийки
Торбички от прахосмукачки
Комбинирани опаковки
Памперси и хигиенни отпадъци
Угарки от цигари
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Нашите бази за
рециклиране

Важни телефонни
номера

База за рециклиране Север
Im Holtkamp 84
47167 Duisburg-Röttgersbach, Германия

Тел. за информация
Център за обслужване
Извозване на извънгабаритни товари
Факс		

База за рециклиране Център
Zur Kupferhütte 10
47053 Duisburg-Hochfeld, Германия
База за рециклиране Юг
Kaiserswerther Straße 210 – 212
47259 Duisburg-Huckingen, Германия
База за рециклиране Запад
Schauenstraße 40
47228 Duisburg-Rheinhausen

Работно време
Пoн. – Съб. 8.00 – 18.00

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Schifferstraße 190
47059 Duisburg
E-Mail: info@wb-duisburg.de
www.wirtschaftsbetriebe-duisburg.de
www.facebook.com/wbd.aoer
www.twitter.com/WBD_AoeR_News

(0203) 283 - 30 00
(0203) 283 - 40 00
(0203) 283 - 50 00
(0203) 283 - 50 10

