Sortaţi!

rumänisch

Asta este gunoi:
Pamperşi
Becuri
Articole de igienă
Resturi măturat
Material spongios
Pungi aspirator
Tapet
Mucuri de ţigară, etc.
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Nu aruncaţi:
Tetra-Paks (Getränkekartons)
Material plastic
Sticle şi
alte materiale reciclabile
precum
Baterii
Tapet
Tuburi iluminat
etc.

În tomberonul de hârtie
se pune:
Toate produele din hărtie
şi Cartoane
Cartoane de pizza (curate,
cu aluminiu)
Ambalaje din hârtie

le!

cutii

Nu se pune:
Hârtie murdară
Tetra-pak (ambalaj sucuri)
Resturi de tapet (chiar şi
nefolosit)

Nu se pun:
Pungi de plastic
Pungi aspirator praf
Zgură
Mucuri de äigară
Pamperşi, etc.

În tomberonul bio
se pun toate:
Produsele biodegradabile
Resturi de legume şi fructe
Filtre de cafea şi ceai
Coji de ouă, etc.
Totodată:
Frunze, iarbă,
crengi mici,
Nisip pentru pisici

Wertstoffinseln
Insula de colectare

Centru de colectare

Aici puteţi preda:
Ambalaje
Lemn vechi
Pantofi, haine
Moloz (numai la centru de colectare)

Ceară de lumânări
Corc
Cupru, alamă, aluminiu
Frigidere
Aparate electrice, calculatoare Materiale plastice
Becuri economice, LEDuri

Televizoare, monitoare
Sticlă/sticlă geam
Resturi de grădinărit
Resturi de cabluri

Sticlă

(cum ar fi cüzi plastice, stropitoare etc)

Hârtie, cartoane
Polistiren
Fier vechi
Cartuşe color, laser, CDuri

Este vorba de:
Medicamente
Ulei vechi
Baterii
Becuri economice
Tuburi iluminat

Ambalaj uşor
albă, maro,
Cutii di metal
Capace tablă, material plastic verde
(la sticlă verde merPeturi, pahare plastic, folie
ge şi sticla albastră
din plastic
sau roşie)
Articole din polipropilenă
caţi
arun de
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Cazuri problemă
Doze spray cu conţinut
Unturi/uleiui comestibile
Toate vopselele, lacuri
Filtre de ulei, etc.

gedruckt auf Recyclingpapier

Ce mai trebuie să ştiţi!

Program centru colectare:

Comenzi legate de containere:
Oraşul Hof
(09281) 8151550
Raion Hof
(09281) 57499
Internet
www.azv-hof.de

Joe C
ycle

Oraş Hof (+ Cazuri problemă)
Lu–vi 8 –16.50 Uhr . Sâ 8–11.50 Uhr

Deşeuri voluminoase:
(09281) 8151721
Oraş Hof
Raionul Hof
Vouchere se cumpără
în oraşul/comuna dvs.

Consultanţă deşeuri
(09281) 725995
info@azv-hof.de

www.azv-hof.de

.

Abfallzweckverband Hof . Kirchplatz 10 . 95028 Hof

PS: Cereţi manualul nostru gratuit „Einfach wertvoll“.
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Raionul Hof
Vi 9 –12.20 Uhr . 13.30–16.50 Uhr
Sâ 8 –11.50 Uhr

(Münchberg supl. Miercuri 10 -12.20 .13.30 -17.50
Orele de preluare materiale)

reciclabile/centru de colectare mobil
vezi calendar deşeuri şi www.azv-hof.de

