Ayırma Listesi
Artık Çöp Bidonu
Kül (soğuk şekilde)
Disk, kaset
Doldurulmayan çakmaklar
Et veya peynir ambalaj folyesi
Fotoraflar ve negatifler, dia film
Ampuller
Lastikler
Hijiyenik ürünler
Kedi tuvaleti
Ev tozu ve pisliği
Kemikler
Kömürlü kağıt
Kondom
Tükenmez kalem içi
Deriler
Bezler
İlaçlar
Plaklar
Yazı gereçleri
Renkli baskılı peçeteler
Elektrikli süpürge torbası
Küçük kumaş artıkları
Kağıt mendiller
Mum
Çocuk bezleri
Dış fırçaları
Sigara izmariti
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Biolojik Atık Bidonu
Balkon çiçekleri
Yumurta kutuları ve ahsap
meyva ambalajları (Kağıt hamuru)
Yumurta kabuğu
Toprak
Yemek artıkları
Yere düşen meyveler
Çim
Saç, tüyler
Kesilmiş dikenlikler
Talaş
Kahve filtresi
Küçük hayvan pisliği (tavşan, kuş, v.b.)
Dökülmüş yapraklar
Portakal kabuğu
Meyva ve sebze artıkları
Filtre kağıdı ve benzeri emici kağıtlar
Kağıt mendil ve mutfak kağıtları
veya beyaz peceteler
Kesilmiş çalılar
Bozulmuş, mantarlaşmı ekmek,
et, salam ve peynir artıkları

Mavi Konteyner
Dernek konteyneri

iş günleri saat 7.00 - 20.00 arası

Dernek toplamaları
Eski kağıt
Zarf, pencereli zarfler dahil
Broşürler
Kitaplar
Kağıt baskılar
Renklendirilmiş kağıtlar
Karton ambalajlar
Kataloglar
Un ve şeker torbaları
Kağıt kutular
Yazı kağıdı
Çamaşır tozu kutuları
Gazeteler ve dergiler

Sarı Torba
Aluminyum kutular ve kağıtlar
Boya kovaları (boş şekilde)
Plastik şişeler
Plastik folyeler
Yogurt kaseleri
Kahve ambalajı
Metal kapaklı şişe tıpası
Sütlü ürünler kapları
Süt torbaları
Plastik torbalar
İçecek kutuları
Polistrol köpükler
Tetrapak kutular
Tüpler
Karışık ambalajlar (örneğin plastik
ve aliminyumdan tüketim
ambalajları)
Teneke kutular

Önerimiz:

Öneri:

Öneri:

Yemek artıklarını gazete veya mutfak
kağıdı içine sarınız.
Lütfen biolojik atık variline plastik
torba ve doğada çözünebilir poşetler
koymayınız.

Lütfen mavi konteynerimizi kullanın.
Geri dönüşümü olan atıklardan elde
edilen gelirler çöp  masraflarını
hafifletmeye yarar.

Lütfen karton ve kağıt ambalaj
atmayınız!
Bunlar mavi konteynere, dernek
konteynerine veya çöp değerlendirme
tesisinde atılmalıdır!
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Çöp Değerlendirme Tesisi
Piller
İnşaat atıkları
Kitaplar
CD, DVD
Toprak
Boyalar*
Eski pencereler
(en fazla 5 adet)
Gres yağ
Cam
Cep telefonu
Deterjanlar*
Tahta, Ahşap koruyucu
maddeler*
Kablo
Karton ambalajlar
Keramik kaplar
Yapıştırıcılar*
Giyecek
Mantar tıpalar

Sentetik madde
Bazlar*
Hafif ambalajlar
Florasan lambalar
İncelticiler*
Metal
Oje sökücü (aseton)*
Kağıt, Oluklu mukavva
Asitler*            
Hurda demir
Ayakkabılar
Yemeklik don ve sıvı
yağlar
Havaleli çöp
Sprey kutuları*
Bitki koruma
maddeleri*
Polistrol
Duvar kağıtları
Toner kartuşları

Cam konteyneri

iş günleri saat 7.00 - 20.00 arası

Kahverengi cam
Yeşil cam
Beyaz (şeffaf) cam

Mavi, sarı ve kırmızı cam
şişeleri lütfen yeşil cam
konteynerine atınız.

Bahçe atıkları toplama yeri
Ahşap içeren bahçe atıkları:

Tüm çöp değerlendirme tesislerinde:

En az parmak kalınlığında ağaç, çalı ve çit budamaları
(yapraklar dahil)
Kökler (20cm çapına kadar)

Ahşap içermeyen bahçe atıkları:
Çimen, Yapraklar
Sebze bitkileri, Çicekler, ...
Budanmış çalı (Çit bitkileri), gül ve sarmaşık
Açılış
saatleri:
			
Çöp değerlendirme tesisi ve bahçe atıkları toplama yeri
Grimmelfingen
Çrş:    13.00 – 18.00
Pzt, Sal, Per, Cum, Cmts:      9.00 – 18.00
Böfingen, Eselsberg
Pzt - Cum:

         14.00 – 18.00

Eletronik cihazlar

Cmts: 9.00 – 18.00

Einsingen (sadece çöp değerlendirme tesisi), Eggingen (sadece bahçe
atıkları toplama yeri), Donaustetten, Jungingen ve Wiblingen
Pzt, Sal, Per, Cum:
         16.00 – 18.00    Çrş:     kapalı
Cmts:
         10.00 – 16.00
Bahçe atıkları toplama yerleri Eggingen ve Wiblingen ocak, şubat ve
aralıkta kapalıdır.

Elbise/Ayakkabı konteyneri
iş günleri saat 7.00 - 20.00 arası

Giyim eşyaları, yatak (nevresim) takımları
Yataklar, Ayakkabılar (çift olarak)
Lütfen sadece kullanılabilir ve temiz eşyalar teslim
edin, kumaş artıkları koymayınız.

Boşalmalı lambalar, LED:
Örn.: florasan lambalar, enerji tasarruflu
ampuller, halojen lambalar, …
Kücük ev aletleri:
Örn.: elektrikli süpürge, ütü, tost makinesi, fritöz,
kahve makinesi, saç kurutma makinesi, saatler,
elektrikli bıçak, kol saati, elektronik parça içeren
oyuncaklar, yazıcı, tarayıcı, bilgisayar, telefon,
telesekreter, fotokopi makinesi, radyo, kamera,
müzik setleri, …
Aşağıdaki cihazlar sadece Grimmelfingen
çöp değerlendirme tesisinde kabul edilir:
Televizyon ve monitörler:
Örn.: monitör, televizyon, dizüstü bilgisayarlar,
dijital fotoğraf çerçeveleri, notebook, ...
Beyaz eşya:
Örn.: çamaşır ve bulaşık makineleri, kurutma
makineleri, ocaklar, mikrodalga fırınlar,
radyatörler, inox metal tablalı ocaklar, gece
ısıyı depo eden ısıtıcılar (paketlenmiş), ...
Soğutma cihazları:
Örn.: buzdolabı, derin dondurucular, kondens
kurutucu, ısı pompalı kurutma makineleri, ...
Fotovoltaik modüller

Kabul edilen atıklar evde oluşan çöp miktarınla sınırlıdır.
*Sıradışı çöpler sadece Grimmelfingen tesisinde kabul edilir. Lütfen bu maddeleri kapalı ve dökülmiyecek şekilde uygun kap veya kutuya yerleştiriniz ve üzerinede maddenin ismini yazınız.
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