Τι απορρίμματα ρίχνουμε σε κάθε κάδο

Μαύρο
καπάκι

Καφέ
καπάκι

Μπλε
καπάκι
Χρώμα
ανάλογα με
το είδος
γυαλιού

Στον κάδο υπολοίπων
απορριμμάτων
Φάρμακα
Πάνες, απορρίμματα υγιεινής
Αποτσίγαρα, σακούλες ηλεκτρικών
σκουπών
Αφρώδη ελαστικά
Κασέτες ήχου και βιντεοκασέτες, φωτογραφίες
Λερωμένο φελιζόλ®
Στεγνωμένα χρώματα (πακεταρισμένα)
Υπολείμματα ταπετσαρίας και μοκέτας
Μουσαμάδες και προστατευτικά καλύμματα ελαιοχρωματισμού
Στρωμνή μικρών ζώων και άμμος γάτας
Άμμος πουλιών
Ντοσιέ

Όχι στον κάδο υπολοίπων απορριμμάτων
Ωμά ή παρασκευασμένα υπολείμματα
φαγητού
Μη συσκευασμένα τρόφιμα
Συσκευασίες, χαρτοκιβώτια γάλακτος
και αναψυκτικών (π.χ. Tetra Pak®)
Μπαταρίες
Ηλεκτρικές συσκευές
Λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης
Διαλυτικά μέσα

Στον βιολογικό κάδο
Απορρίμματα φρούτων και λαχανικών
Απορρίμματα κουζίνας (κελύφη
αβγών, υπολείμματα κρέατος και αλλαντικών, κόκαλα, ψαροκόκαλα), μαγειρεμένα ή αλλοιωμένα τρόφιμα (μη
συσκευασμένα!)
Υπολείμματα ψωμιού και ζαχαροπλαστικής
Κατακάθια καφέ
Πετσέτες κουζίνας
Φύλλα, λουλούδια, ζιζάνια, ρίζες, μικρά κλαδιά, κομμένο γκαζόν
Πριονίδια από μη επεξεργασμένο ξύλο

Όχι στον βιολογικό
κάδο
(Κομποστοποιήσιμες) πλαστικές σακούλες
Συσκευασίες, συνθετικές ύλες
Συσκευασμένα τρόφιμα
Στάχτη, αιθάλη
Γλάστρες
Άμμος γάτας και πουλιών
Σαρίδια
Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας
Πάνες, ρουχισμός
Αποτσίγαρα

Την ημέρα αποκομιδής μεταφέρετε τους κάδους στο πεζοδρόμιο
(μέχρι το αργότερο 6 π.μ.) για το άδειασμα. Παρακαλούμε φροντίζετε ώστε οι κάδοι να είναι πάντα κλειστοί με το καπάκι.

Στον κάδο χαρτιών
Χαρτί
Εφημερίδες, περιοδικά
Συσκευασίες από χαρτί και χαρτόνι
Άλλες συσκευασίες από χαρτόνι

Όχι στον κάδο χαρτιών
Λερωμένα χαρτιά
Χαρτί κουζίνας
Χαρτοπετσέτες
Χαρτομάντιλα
Χαρτί υγιεινής
Λαδόχαρτα
Λερωμένα χάρτινα πιάτα και ποτήρια
Χαρτί καρμπόν, μπλε καρμπόν,
αυτοαντιγραφικό χαρτί
Πάνες
Επιστρωμένα χαρτιά
Κερωμένα χαρτιά
Αυτοκόλλητα χαρτιά
Υπολείμματα ταπετσαρίας
Φωτογραφίες
Ντοσιέ

Στον κίτρινο σάκο
Φελιζόλ®
Κουτιά κονσέρβας
Μεταλλικά κουτιά αναψυκτικών
Πώματα
Σκεύη αλουμινίου
Καπάκια αλουμινίου (ξεχωριστά από
το κύπελλο)
Αλουμινόχαρτα
Χαρτοκιβώτια γάλακτος και αναψυκτικών (π.χ. Tetra Pak®)
Αεροστεγείς συσκευασίες
Τσάντες, σακούλες, σελοφάν περιτυλίγματος
Δοχεία (χωρίς υπολείμματα):
απορρυπαντικών, μέσων καθαρισμού
και ατομικής φροντίδας (όχι γυάλινα)
Κουτιά (χωρίς υπολείμματα):
γαλακτοκομικών προϊόντων, μαργαρίνης κλπ.
Αφρώδη πλαστικά (χωρίς υπολείμματα):
Δοχεία φρούτων και λαχανικών

Όχι στον κίτρινο σάκο
Κάθε απόβλητο που δεν είναι συσκευασία
CD, DVD, κασέτες ήχου και βίντεο
Τρόφιμα
Συσκευασμένα τρόφιμα

Για λεπτομερείς πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα «Abfall-A-Z»
στον ιστότοπο awista-starnberg.de/abfall-a-z

Στο κοντέινερ γυαλιών
Πράσινα, άσπρα και καφέ γυαλιά

Όχι στο κοντέινερ
γυαλιών
Γυάλινα βάζα με περιεχόμενο
Άλλα γυάλινα απορρίμματα, όπως
ποτήρια, τζάμια ή άλλα γυάλινα
αντικείμενα

Έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε
συμβουλές;
Παρακαλώ τηλεφωνήστε μας.
Κέντρο εξυπηρέτησης
Τηλέφωνο: 08151 2726-0
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα
08:00–16:00
Παρασκευή 08:00–13:00
καθώς και κατόπιν συνεννόησης
AWISTA Starnberg KU
Moosstraße 5, 82319 Starnberg
Τηλέφωνο: 08151 2726-0
Φαξ:
08151 2726-3730
E-Mail:
info@awista-starnberg.de
Διαδίκτυο: www.awista-starnberg.de

ΤΙ πετάμε ΠΟΥ;

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΧΑΡΤΙΑ

ΚΙΤΡΙΝΟΣ
ΣΑΚΟΣ

ΓΥΑΛΙΑ

