На овај начин ћете исправно
разврставати Ваш отпад!
Канта за одлагање
папирног отпада

Канта за одлагање
енергетског смећа

Канта за одлагање
папирног отпада

Жута врећа

У њу се одлаже, н.пр.:

У њу се одлаже, н.пр.:

У њу се одлаже, н.пр.:

У њу се одлаже, н.пр.:

У њу се одлаже, н.пр.:

• Отпад од воћа и поврћа
• Остаци хране (сирови и 		
кувани)
• Остаци хлеба и пецива
• Намирнице којима је 		
истекао рок трајања
(без амбалаже!)
• Остаци млечних 			
производа, сир
• Остаци меса, остаци
кобасица
• Остаци рибе, рибље кости
• Талог од кафе и филтер кесе
• Листови чаја и кесице за чај
• Љуске од јаја, јаја
• Љуске од ораха
• Резано цвеће
• Папирни убруси за 			
домаћинство
• Посип за мале кућне 		
љубимце од сламе/дрвене
струготине
• Саксијске биљке са 		
земљом (без саксије)
• Грмасто и резано цвеће
• Руже са трњем
• Трава
• Коров, отпало воће
• Иглице, маховина, лишће

• Новине, часописи
• Папирна и картонска 		
амбалажа
• Картонажа
• Проспекти
• Каталози
• Школске свеске
• Писаћи папир
• Папир за поклоне
• Писма, коверте
• Телефонски именици
• Књиге

Исклључиво продајна
амбалажа од метала,
пластике и композитних
материјала

• Новине, часописи
• Папирна и картонска 		
амбалажа
• Картонажа
• Проспекти
• Каталози
• Школске свеске
• Писаћи папир
• Папир за поклоне
• Писма, коверте
• Телефонски именици
• Књиге
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Ђубре, кесе усисивача
Пепео, опушци, дрвени угаљ
Посип за мачке, псећи измет
Хигијенски артикли
(н.пр. вата, улошци)
Четкице за зубе
Фломастери, хемијске 		
оловке
Прљаве фолије
Папирне салвете и 			
марамице
Огледала, огледално стакло
Сијалице (али неенергетски
ефикасне лампе!)
Тапете и остаци од тепиха
Виидео касете и музичке 		
касете, CD-ови, DVD-ови,
филмови, фотографије, 		
плоче
Кожа и производи од		
вештачке коже (н.пр. ципеле, 		
ташне, рукавице)
Производи од гуме
(н.пр. рукавице)
Пенасти материјали
Бициклистичке гуме 		
(омотач и шлаух)
Старе крпе, крпе за 		
чишћење, крпе за прање 		
судова
Стврднуте зидне боје
Играчке (без батерија)
Свеће, остаци од свећа
Стари медикаменти
Пластични артикли (канте,
посуде, саксије за цвеће)

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО
одлагање следећих
ствари, н.пр.:
• Електрични и електронски
уређаји
• Биолошки отпад
• Продајна амбалажа
• Папир, хартија, картонажа
• Батерије
• Отпад који садржи штетне
материје

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО
одлагање следећих
ствари, н.пр.:
Тапете, остаци од тапета 		
Хигијенски артикли
Папирне марамице
Папирне салвете
Запрљан папир
(н.пр. са остацма хране)		
• Пластични омоти
(н.пр. од проспеката или 		
каталога)
• Обложени картони и 		
папири
(н.пр. тетрапак за напитке)		
• Пергаментни папир
•
•
•
•
•

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО
одлагање следећих
ствари, н.пр.:

Gelber
Sack

• Конзерве и лименке
• Метални поклопци,
пивски чепови
• Празни спрејеви
• Алуминијумска фолија, 		
алуминијумска амбалажа
• Картонска амбалажа од 		
млека, сокова и напитака
• Вакуумска амбалажа
(н.пр. за кафу)
• Пенаста пластика
(н.пр. кора од воћа и поврћа)
• Једнократна пластична 		
амбалажа (н.пр. детерџенти
и течност за прање судова)
• Пластичне чаше
(н.пр. јогурт и маргарин)
• Амбалажни стиропор 		
(заштитне ивице,
ћипс од стиропора)
НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО
одлагање следећих
ствари, н.пр.:
• Јако запрљана амбалажа
• Производи од коже и 		
вештачке коже (н.пр. ташне)
• Пенасти материјали
(н.пр. кухињски сунђери)
• Извађене одводне цеви
• Грађевински стиропор

Канта за одлагање
папирног отпада

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО
одлагање следећих
ствари, н.пр.:
Тапете, остаци од тапета 		
Хигијенски артикли
Папирне марамице
Папирне салвете
Запрљан папир
(н.пр. са остацма хране)		
• Пластични омоти
(н.пр. од проспеката или 		
каталога)
• Обложени картони и 		
папири
(н.пр. тетрапак за напитке)		
• Пергаментни папир
•
•
•
•
•

• Пластичне кесе (то важи 		
и за биолошки разградиве/
компостне пластичне кесе!)
• Псећи измет и мачји посип
• Пелене, хигијенски артикли
(н.пр. вата, улошци)			
• Папирне марамице
• Пепео, опушци од 			
цигарета, дрвени угаљ
• Кесе од усисивача, печене
• Улично смеће
• Остаци коже

• Након претходне пријаве путем телефонског броја 06303/804-220 Фирма Becker бесплатно долази да покупи фрижидере и
замрзиваче, топлотне пумпе, машине за сушење веша са топлотном пумпом, уљане радијаторе.

• Збрињавање отпадних електричних и електронских уређаја: предаја се врши на депонијама Eisenberg, Winnweiler, 		
Mannweiler-Cölln и на прихватном месту у Marnheim-у или у оквиру одношења кабастог смећа.

• Збрињавање грађевинског шута на прихватним местима за одлагање грађевинског шута (видети под www.donnersberg.de).
Предаја отпада са штетним материјама код тзв. Umweltmobil-а.
Имате додатна питања? Ми ћемо Вам радо помоћи:
Госпођа Dejon
Господин Löber
Госпођа Dilg 		

06352/710-142
06352/710-110
06352/710-138

Glas

