Atık ayırma listesi

Siyah kapak

Kahverengi
kapak

Mavi kapak
Cam türüne
göre renk

Dönüşümsüz atık
bidonuna
İlaçlar
Bebek bezleri, hijyenik ürün atıkları
Sigara izmaritleri, elektrikli süpürge
torbaları
Süngerler
Müzik ve video kasetleri, fotoğraflar
Kirlenmiş strafor
Kurumuş boyalar (ambalajlı)
Duvar kağıdı ve halı kalıntıları
Boya koruma folyoları, boya şilteleri
Evcil hayvan ve kedi kumu
Kuş kumu
Klasörler

Dönüşümsüz atık
bidonuna atılmayacaklar
Çiğ ve pişmiş yemek artıkları
Ambalajsız gıda maddeleri
Ambalajlar, içecek ve süt kartonları
(ör. Tetra Pak®)
Piller
Elektrikli cihazlar
Enerji tasarruflu ampuller
Çözücü maddeler

Organik atık bidonuna
Meyve ve sebze atıkları
Mutfak atıkları (yumurta kabukları, et
ve sucuk kalıntıları, kemik, kılçık)
Çiğ, pişmiş veya bozulmuş gıdalar
(ambalajsız!)
Ekmek veya hamur işleri artıkları
Kahve telvesi
Mutfak kağıtları
Yapraklar, çiçekler, zararlı otlar,
kökler, küçük dallar, biçilmiş çim
İşlenmemiş ahşap talaşı

Organik atık bidonu
atılmayacaklar
(Komposta eklenebilir) plastik
poşetler
Ambalajlar, plastikler
Ambalajlı gıda maddeleri
Kül, yağ kurumu
Çiçek saksıları
Kedi kumu ve kuş kumu
Süprüntü
Elektrikli süpürge torbaları
Bebek bezleri, tekstiller
Sigara izmaritleri

Kağıt bidonuna
Kağıt
Gazeteler, dergiler
Kağıt ve kartondan ambalajlar
Diğer karton türleri

Kağıt bidonuna
atılmayacaklar
Kirlenmiş kağıtlar
Mutfak havluları
Peçeteler
Kağıt mendiller
Hijyen kağıtları
Pişirme kağıtları
Kirlenmiş karton tabaklar
Mavi kağıt, kopya kağıdı
Karbon kağıdı
Bebek bezleri
Kaplanmış kağıt
Balmumu kaplı kağıt
Kendinden yapışkanlı kağıt
Duvar kağıdı kalıntıları
Fotoğraflar
Klasörler

Sarı torbaya
Strafor
Konserveler
İçecek kutuları
Kapaklar
Alüminyum kaseler
Alüminyum kapaklar (bardaktan ayrı)
Alüminyum folyolar
İçecek ve süt kartonları (ör. Tetra
Pak®)
Vakumlu ambalajlar
Alışveriş çantaları, poşetler, ambalaj
folyoları
Kaplar (boşaltılmış):
Bulaşık, çamaşır deterjanları ve vücut
bakım malzemeleri (cam olmayan)
Bardak (boşaltılmış)
Süt ürünleri, margarin vs.
Köpükler (boşaltılmış):
Meyve ve sebze kapları

Sarı torbaya ait
olmayanlar:
Ambalaj olmayan her türlü atık
CD’ler, DVD’ler, ses ve video kasetleri
Gıda maddeleri
paketlenmiş gıdalar

Cam konteynerine
Yeşil, beyaz, kahverengi cam

Cam konteynerine ait
olmayanlar
İçerikli cam kavanozlar
Bardaklar, pencere camları veya
diğer cam nesneler gibi diğer cam
atıkları

Sorularınız mı var veya bize
danışmak mı istiyorsunuz?
Öyleyse lütfen bizi arayın.
Hizmet Merkezi
Telefon: 08151 2726-0
Şubenin çalışma saatleri:
Pzt – Prş: saat 08:00–16:00
Cuma:
saat 08:00–13:00
ve randevu üzerine

AWISTA Starnberg KU
Moosstraße 5, 82319 Starnberg
Telefon:
Faks:

Atık bidonlarını çöp toplama gününde (en geç saat 6’ya kadar)
kaldırımda boşaltılmaları için hazır bulundurun. Lütfen bidon
kapaklarının daima kapalı olmasına dikkat edin.

Detaylı bilgileri awista-starnberg.de/abfall-a-z adresimizdeki
Abfall-A-Z (Atık-ABC’mizde) bulabilirsiniz.

08151 2726-0
08151 2726-3730

E-posta: info@awista-starnberg.de
Web:
www.awista-starnberg.de

NE NEREYE atılacak?

DÖNÜŞÜMSÜZ ATIKLAR

ORGANİK
ATIKLAR

KAĞIT

SARI TORBA

CAM

