Separe!

portugisisch

Isto é „Restmüll“
(restos do lixo):
fraldas descartáveis
lâmpadas incandescentes
artigos de higiene
restos de varrição
espumas
sacos de aspirador
papéis de parede
restos de cigarro etc.
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O que não deve ser colocado no
„Restmüll“:
Tetra-Paks (caixas longa vida)
plásticos
garrafas de vidro e outros
materiais recicláveis
assim como
baterias
tintas
lâmpadas
fluorescente etc.

No tonel de papel se
coloca resíduos de papel
e papelão, como também:
embalagens de pizza
(limpas, também revistidas
com alumínio )
embalagens de papel com
„Grünen Punkt“ (ponto verde)

No tonel de lixo orgánico
se coloca:
restos de verduras e frutas
filtros de café
saquinhos de chá
cascas de ovo etc.
além de:
folhagem, grama,
pequenos galhos

O que não deve ser
colocado:
papéis sujos
Tetra-Paks (caixas longa vida)
Restos de papéis de parede
(mesmo não usados)

O que não deve ser
colocado:
sacos plástico
sacos de aspirador
carvão
fraldas descartáveis
etc.

Wertstoffinseln
Aqui você pode entregar:
embalagens, por exemplo,
com „ponto verde“
madeira velha
sapatos velhos, roupas
velhas
entulhos (só Wertstoffhof)
eletro-eletrônicos
computadores
televisores, monitores
vidro plano (de esquadrias)
poda

cabo elétrico
cortiça
cobre, latão, alumínio
geladeiras
plástico duro

embalagens leves
como:

(ex.: regador, brinquedos)

papéis, papelão
isopores
sucata
tintas/cartuchos de impressora, CDs

latas
tampas de lata/plástico
garrafas, copos, embalagens
de plástico e outros
Tetra-Paks (caixa de longa vida)
embalagens de aluminio
isopor etc.

Lixo perigoso

Quer dizer:
remédios
óleos (devolver ao vendedor)
baterias
lampadas fluorescentes

sprays cheios
quaisquer tipo de
vernizes e tintas
filtros de óleo etc.

impresso com papel reciclado

O que você deve saber mais!
Solicitação de tonéis
Hof
(0 9281) 81 51550
Distrito de Hof (09281) 5 7499
via internet
www.azv-hof.de

Coleta de objetos grandes „Sperrmüll“
Hof			
(0 9281) 81 51721
Distrito de Hof Cartão de agendamento
		
disponível na sede do distrito
Joe

Cycle

Informações

(0 9281) 72 5995
info@azv-hof.de

Abfallzweckverband
Cidade e distrito de Hof
Kirchplatz 10, 95028 Hof
Telefone (0 9281) 7 2590
www.azv-hof.de .

PS: Peça nosso cartaz de informação „Einfach wertvoll“
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Horário de atendimento dos Wertstoffhöfe
Hof (+ Lixo perigoso)
seg–sex
8 – 16.50 horas
sáb		
8– 11.50 horas
Distrito de Hof
sex 9–12.20 horas . 13.30–16.50 horas
sáb 8–11.50 horas
(Münchberg adicionalmente quarta-feira
10-12.20 horas . 14-17.50 horas)

Wertstoffmobil veja o calendário
Problemstoffmobil veja o calendário

