türkisch

Çöp Ayrımı
Artık çöp kutusuna
atılmayacak olanlar:

Bu artık çöptür:

Kundak bezleri
Ampuller
Hijyen maddeleri
Süprüntü
Köpüklü plastik
Elektrikli süpürge torbaları
Duvar kağıtları
Sigara izmaritleri vs.
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Tetra-Pak kutuları
(içecek karton kutuları)
Plastik, Şişeler
ve diğer
değerlendirilebilir
maddeler
Ayrıca:
Flüoresan
lambalar
Piller, Boyalar vs.

Kağıt çöp kutusuna
tüm kağıt ve
karton çöpler atılır.

Kağıt çöp kutusuna
atılmayacaklar:

Biyo-Çöp Kutularına
aşağıdakiler gibi
tüm çürüyebilir
mutfak çöpleri atılır:

Biyo-Çöp Kutularına
atılmayacaklar:

Kirlenmiş kağıtlar
Tetra-Pak kutuları
(içecek karton kutuları)
Duvar kağıdı artıkları
(kullanılmamışlar dahil)

Bunun yanında:
Pizza kutuları
(temiz ve alüminyum kaplı)
Üzerinde “Yeşil Nokta”
ibaresi bulunan
kağıt ambalajlar
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Sebze ve meyve çöpleri
Kahve filtreleri ve poşet çaylar
Yumurta kabukları vs.
Ayrıca:
Ağaç yaprakları, biçilmiş çimler,
küçük dallar, kedi hasırları

Plastik torbalar
Elektrikli süpürge torbaları
Kömür ve
Briket çantaları
Kundak bezleri vs.

Wertstoffinseln

Buraya şunları atabilirsiniz:
Üzerinde “Yeşil Nokta” ibaresi
bulunan tüm ambalajları
Kullanılmış tahtalar
Kullanılmış ayakkabılar,
kullanılmış giysiler
İnşaat molozu (sadece
değerlendirilebilir madde tesisi)
Elektronik cihazlar
Televizyonlar
Düz cam / pencere camı
Bahçe çöpleri

Kablo çöpleri
Mantar
Bakır, pirinç, alüminyum
Buzdolapları
Karışık sentetik maddeler
(plastik küvetler, saksılar gibi)
Kağıt, kartonlar
Strafor
Hurda
CD’ler
PC, kopye mürekkebi kapları

Hafif maddeler
örneğin:

Teneke kutular
(Yeşil cam
Teneke veya plastik kapaklar
bölümüne mavi
Plastik şişeler, bardaklar, folyalar
ve kırmızı
Diğer plastik ambalaj artıkları
camda atabilirsiniz)
Tetra-Pak içecek kutuları
ı
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cam
e
r
e
nc
Strafor vs.
n pe yınız!
e
f
t
ü
a
L
atm

Problemli Çöpler

Buraya şunlar dahildir:
Tıbbi ilaçlar
Kullanılmış yağ
(kullanımda geriye verme)
Piller
Enerji tasarrufu lambaları

Flüoresan lambalar
Dolu sprey kutuları
Tüm boyalar, cilalar
Yağ filtreleri vs.

Bilgi sahibi olmanız gereken diğer konular !
Çevreye zarar vermeyen kağıda basılmıştır.

Beyaz cam
Kahverengi cam
Yeşil cam
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Değerlendirilebilir Madde Tesisleri

Çöp Kutusu Siparişi

Hof Şehri (+ problemli çöp kabulü)
Pazartesi – Cuma
Saat 8 – 16.50
Cumartesi 		
Saat 8 – 11.50

Havaleli Çöp

Hof İlçesi
Cuma 		
		
Cumartesi 		

Hof Şehri (09281) 8151550
Hof İlçesi (09281) 57499
Hof Şehri
Hof İlçesi

Joe C

ycle

Çöp Danışma
(09281) 725995

(09281) 8151721
Gelip alma kartını
belediye yönetiminden
satın alın.

Abfallzweckverband
Stadt und Landkreis Hof
Kirchplatz 10, 95028 Hof
Telefon (09281) 72590
www.azv-hof.de .

Not: Ücretsiz değerlendirilebilir madde kılavuzumuz „Einfach wertvoll“ ’yi talep ediniz.

Saat 9 – 12.20
Saat 13.30 – 16.50
Saat 8 – 11.50

(Münchberg ayrıca Çarşamba Saat 10-12.20 . Saat
13.30-17.50)
Değerlendirilebilir madde aracı: çöp takvimine bakınız
Problemli madde aracı: çöp takvimine bakınız

