Landkreis
Esslingen
CE ȘI UNDE SE PUNE? SORTAREA CORECTĂ A DEȘEURILOR:
RESTMÜLL

PAPIER

BIOMÜLL

BLAUE
TONNE

WEISSGLAS

BRAUNGLAS

Recyclinghof

DEȘEURI REZIDUALE

DEȘEURI ORGANICE

preluarea la 2 sau 4 săptămâni

preluarea la 2 săptămâni,
iunie - august săptămânal

pungi de aspirator
scutece
măturătură
mucuri de ţigară
cenuşă
lemne
articole de igienă
tapete
resturi de covoare
gumă
becuri
resturi de stofă
pansamente
periuţe de dinţi
cuiere
jucării
lumânări
produse din piele
oase
aşternut de la animale de casă

deşeuri de fructe şi legume
plante ȋn ghiveci
zaţurile de ceai şi cafea (cu filtre)
resturi de mȋncare
coji de ouă
fructe căzute din pom
frunze
iarbă tăiată
gard viu (cantităţi mici)
hârtie mototolită
buchete de flori

Important!
 Introduceţi numai deşeuri
din bucătărie şi din grădină!
 Nu deşeuri lichide!
 Taote resturile de mȋncare
ȋnvelite in ziar!
 Nu pungi de plastic, nici
acelea biodegradabile!

SAC/TOMBERON GALBEN
AMBALAJE

preluarea la 2 săptămâni

GRÜNGLAS

HӐRTIE VECHE

STICLӐ VECHE

preluarea la 4 săptămâni,
colectare prin cluburi
sau la centrele de reciclare

containere ȋn toate localităţile
sau la locuri de reciclare

pahare de iaurt
sticle de plastic (şampoane)
ambalaje polistiren
folii de plastic
pungi de plastic
conserve
conserve de băuturi (fără depozit)
cartoane de băuturi (lapte, sucuri)
tuburi
staniol
dopuri de aluminiu
ambalaje de ambalare
ȋn vid

ziare, reviste
cataloage, broşuri
hârtie de scris
prospecte
plicuri
pungi de hârtie
cartoane de detergenţi

Important!
 Toate ambalajele trebuie
să fie golite!

Important!
 Toate ambalajele din hârtie
sau carton curate cu punct
verde se pun la hârtie
veche!

borcane de marmeladă,
castraveţi, miere, muştar...
sticle de ulei, oţet,
sosuri, vin ...

Important!
 Sticla de cristal, plată,
termorezistentă, porţelan
sau ceramica se pune
la deşeurile reziduale!
 Sticla albastră sau roşie
puneţi la sticla verde!
 Telefon de informaţii

Abfalltrennung rumänisch

 0800 9312526
(din reţea gratis,
pe mobil cu taxe)

Informaţii suplimentare
pe internet la:
www.awb-es.de sau
din calendarul de deşeuri.

