Stadt Rödermark için çöp ayırma rehberi – Telefon 06074-911-956
Artık çöp (Gri çöp bidonu)

Organik çöp (kahverengi

Geri dönüşüme giremeyen
ve büyük olmayan her türlü
artık çöpler
 eski ilaçlar
 kül
 ev aletleri
 hijyen ürünleri
 eski elbise (giyilmeyecek
durumda olanlar)
 küçük ev hayvanlarına
ait olan hayvan yataklığı
(mineral bazlı olanlar)
 temizlik bezleri
 oyuncaklar
 süpürge torbaları
 duvar kâğıdı
 video kasetleri
 bebek bezleri
 sigara izmaritleri

Organik atıklar
mutfak ve bahçe atıkları
 çiçekler
 ekmek
 yumurta kabukları
 bitki atıkları
 sebze artıkları
 balık
 et, salam, sosis
 kahve telvesi
 Küçük ev hayvanlarına
ait hayvan yataklığı

Bunlar içine atılmaz:
− kullanılmış eski kağıtlar
− piller
− moloz/toprak
− organik çöpler
− kimyasal maddeler/boya
− elektrikli ev aletleri
− cam
− bitki atıkları
− yeşil nokta etiketli
ambalaj kağıtları

Bunlar içine atılmaz:
− aluminyum folyolar
− kül
− moloz/toprak
− hijyenik ürünler
− eski elbiseler
− sokak süprüntüsü
− P L A S T I K TORBALAR
− tekstil ürünler
− bekek bezleri
− sigara izmaritleri

çöp bidonu)

(mineral bazlı olanlar)








Kullanılmış kağıt (mavi
çöp bidonu veya deste halinde)

Ürün ambalajları (sari
çöp bidonu veya sarı torba)

Kullanılmış cam ürünleri

kitaplar
defterler
kartonlar
kataloglar
mukavva
prospektüsler
telefon rehberleri
üzerinde yeşil nokta
olan kağıt ve kartondan
imal edilmiş ambalajlar
 gazeteler
 dergiler

Üzerinde yeşil nokta olan
ürün ambalajları

 küçük cep veya parfüm
şişeleri
 cam şişeler
 konserve şişeleri
 içki şişeleri
 şampanya şişeleri
 şarap şişeleri










metal olanlar
 Içecek kutuları
 Konserve kutuları
sentetik maddeden olanlar
(plastik)
 kupa, bardak
 sişeler
 folyeler
 köpüklü plastik (köpük)
kompozit malzemeden
olanlar
 süt ve içecek kartonları/
ambalajları (tetra pak)

kemik
ağaç yaprakları
meyve artıkları
çim
yemek artıkları
çalı, çırpı

Bunlar içine atılmaz:
− kuşa kağıtlar
− fotoğraf kağıtları
− hijyen kağıtları
− kirlenmiş kağıtlar
− süt ve içecek
kartonları/ambalajları
− duvar kağıtları

Bunlar içine atılmaz:
− agaç, tahta, metal veya
sentetik maddeden
yapılmış ancak ambalaj
olarak kullanılmayan
eşyalar (örneğin: kova,
tencere, oyuncak, disk,
disket gibi)
− cam
− kağıtlar ve kartonlar

(yeşil noktalı veya noktasız)

(Konteyner)

Lütfen konteynerlerdeki
renk ayrımına dikkat
ediniz.
beyaz: renksiz camlar
kahverengi: kahverengi
camlar
yeşil: yeşil camlar ve tüm
diğer renkteki camlar.

Bunlar içine atılmaz:
− çiçekler
− çicek saksıları*
− pencere camları*
− kap kacak*
− ampuller
− seramik*
− abajurlar*
− aynalar*
*Işareti taşiyanlar Kapellenstraße´de
bulunan geri dönüşüm mekanimiza
götürülmelidir.

