A hulladék lelkiismeretes osztályozásával védjük a környezetünket és csökkentjük a hulladéklerakóba kerülő hulladék mennyiségét.

Műanyag, tetrapak, fém csomagolóanyagok

Papír

Mit gyűjtünk: ásványvizes,üdítős, konyhai
olajat tartalmazó PET palackokat és azok
kupakjait, tisztítószeres, drogériai flakonokat,
csomagoló fóliákat, tetrapak
dobozokat(többrétegű italos dobozok- tejes,
gyümölcsleves, boros), fém sörös és üdítős
dobozokaz, konzervdobozokat.

Mit gyűjtünk: újságokat,
folyóiratokat, szórólapokat, irodai
papírhulladékokat, füzeteket,
prospektusokat, nem kemény
táblás könyveket,
csomagolópapírokat,
kartondobozokat.

Mit nem gyűjtünk: szennyezet
csomagolóanyagokat (pld.élelmiszer
maradvánnyal,földdel,vegyi anyaggal),
élelmiszerek csomagolóanyagait
(pl.kávé,kakaó, instant leves), celofánt,
padlóburkolatokat, gumit, molitant,
motorolajos műanyag flakonokat, polisztirolt,
higiéniai kellékeket (pelenkát stb), műanyag
autóidomokat-műszerfal, sárvédő.

Mit nem gyűjtünk: ázott, zsíros,
szennyezett papírokat, indigót,
faxpapírt, használt egészségügyi
papírokat
(pelenkák,papírzsebkendők,
törlőkendők,...), élelmiszerek
csomagolóanyagait (p.kávé,
többrétegű tejes, gyümölcsleves
dobozokat.

Fontos: Az ásványvizes, üdítős palackokat,
többrétegű italos dobozokat, fém üdítősill.sörös dobozokat tapossa laposra !!! Csak
tiszta, kiöblített tejes és üdítős doboz kerüljön a
zsákba!!!

Fontos: A karton dobozokat
tapossa laposra!!!

Üveg

BIO

Mit gyűjtünk: Tiszta italos és
élelmiszeres üvegpalackokat, befőttes
üvegeket, különféle üvegtárgyakat,
síküvegeket.

Mit gyűjtünk: a zöldség és gyümölcs tisztításakor fennmaradó
nyesedéket, lejárt szavatosságú növényi eredetű élelmiszereket,
hullott és rohadt gyümölcsöt, növényi eredetű élelmiszerek
szilárd halmazállapotú maradékát, dióhéjat, kávé- és
teaüledéket(filterrel és tasakkal), szobanövényeket (virágfölddel
együtt), vágott virágot (merevítő drótok nélkül),hajat,
papírzsebkendőt és szalvétát, kertből származó természetben
elbomló hulladékot-avar,fű, kitépett gyomot, szénát, szalmát,
apróbb faágakat (a nagyobbakat fel kell aprítani), vegyileg nem
Mit nem gyűjtünk: az üvegek
kezelt fa kihűlt hamuját - tűzveszély megelőzése és a konténer
zárókupakjait, szennyezett
megóvása végett, fakérget, szilácsot, fűrészport, vegyileg nem
üvegeket(pl.élelmiszer maradványokkal, kezelt faforgácsot.
festékkel), porcelánt, kerámiát, tükröt,
Mit nem gyűjtünk: húst, halat, tejterméket, tojást ill.az ezekből
autóüveget, fémszálas üveget,
készült ételek maradékait, a természetben elbombó hulladékok
üvegbetont, villanykörtét, neoncsövet,
cseppfolyós származékait (levesek,mártások ...), pelenkát és
plexiüveget, hőmérőt, PC és TV
tisztasági betéteket, szénégetés hamuját, cigarettavégeket,
képernyőt, injekciós tűt és fecskendőt.
porszívóból és szemétből a port.

Fontos: Legyünk tekintettel a zsák
teherbíróképességére és neszórjunk bele
apró üvegszilánkokat!!!

Fontos: Kérjük a lakosokat, hogy a biológiai hulladék gyűjtése során
kövessék az útmutatót, ezzel is védve és kímélve környezetünket.
Köszönjük.

www.brantnergemer.sk
047 56 31 936

Az Önök által előszelektált hulladékot társaságunk dolgozói válogató csarnokunkban futószalagon, kézi válogatással osztályozzák. A válogatott hulladékkomponensek tisztasága nagyon fontos, mivel az emberek közvetlenül érintkeznek velük. Kérjük, segítsék és becsüljék meg dolgozóink munkáját azzal, hogy csak a szórólapon feltüntetett hulladékot teszik a szelektív hulladékba.

