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Karlsruhe için dört konteyner - örnekler
Artık çöp
Ambalaj
Ampul
Arızalı gözlük
Aspiratör filtresi
Ateşe dayanıklı cam
Ayna
Bahçe hortumu
Bebek bezi
Bisiklet selesi
Boş çakmak
Boş dolma kalem
Buji
çok kirli
Çok kirli ve rengi dönmüş
kağıt
Çöp
Deri çanta-kemer
Disket
Doğal sünger
Duvar kağıdı artığı
Dürbün
Fener
Fırça
Fırın kağıdı
Film/film materyali
Fotoğraf
güvenli olarak paketlenmiş
-havlu, kirli
Hayvan yataklığı
Kadın pedi
Kağıt mendil
Kalem ucu
Kaplama hediye kağıdı
Karbon kağıdı/kopyalık
kağıt
Kaset (dinlemelik/izlemelik)
Kay kay
Kirlenmiş peçete
Kullanılmayacak ayakkabı
Kurumuş keçeli kalem
Küçültülmüş halı artığı
Lastik materyalleri
Lastikten sıcak su torbası

Mercek
Mum artığı
Muşamba parçası
Naylon külotlu çorap
Oyuncak bebek
Oyuncak hayvan
Paçavra
Paketlenmiş kurum
Paketlenmiş kül
Pamuk, pamuklu çubuk
Parşömen kağıdı
Paspas
Paten
pilsiz
Pilsiz saat
Plastik klasör
Porselen
Post
Sakız
Sargı materyali
Sentetik deri
Seramik, sağlıklı seramik
olmaz
Sigara izmariti
Silgi
Slayt
Solventsiz boya kalemi
Süpürge poşeti
Şırınga,
Şişme yatak
Tampon
Tekerlekli paten
Temizlik bezi
Termal kağıt
Termos
Tıraş bıçağı
Yapıştırma bandı
Yapıştırma etiketi
Yara bandı

Dönüştürülebilen
malzeme

Biyolojik çöp*

Kağıt/ Mukavva:

Odun, işlenmemiş,
şunlar gibi:
Odun tahtalar, meyve
kasası

Ambalajsız fazla gıda
Ambalajsız sucuk artığı
Balık çöpü
Çay poşeti
Ekmek
Et artığı
Fındık kabuğu
Hint keneviri
Kağıttan biyolojik çöp
poşeti
Kahve telvesi
Kemik
Kesme çiçekler
Limon kabuğu
Meyve artığı
Muz kabuğu
Peynir artığı
Portakal kabuğu
Saç kılı
Saksı bitkisi
Sebze kabukları
Solmuş ev bitkileri
Tohum
Yemek artığı
(çorba ve sos olmaz)
Yumurta kabuğu

Şunlar gibi eski
kağıtlar:
Açık kağıt
Broşürler
Defter
Dergi
Dergi
Gazete
Kağıt ambalaj
Kağıt, mukavva, kartondan
ambalaj
Kaplama hediye kağıdı
Karton
Katalog
Kitap
Mukavva
Mukavvadan klasör
Nemliyse kağıt havlu
Pencereli veya penceresiz
mektup zarfı
Poster
Prospektüs
Reklam afişleri
Yazı kağıdı
Yumurta kolisi

Plastik, şunlar gibi:
Boş kova
CD
Folyo, plastik poşet
Karıştırma kabı
Polistiren (saydam poşette
küçük parçalar)
Şişe, bidon
Tek kullanımlık kaplar
Metal, şunlar gibi:
Alet parçası
Anten
Boş teneke
Elektrik kablosu
Kek kalıbı
Pirinç kap
Sac
Şişe kapakları
Tava, tencere
Alüminyum, şunlar gibi:
Çikolata folyosu
Folyo
Yoğurt kutusu kapağı
Zararlı madde olmayan,
boş tüp
Sarma ambalajı, şunlar
gibi:
Boş meyve suyu poşeti
Boş süt poşeti
Kabartmalı ambalaj
Vakum ambalajı
Steril satış ambalajı,
şunlardan:
Tahta, plastik, metal

İpucu: Biyolojik çöpleri
gazete kağıdına veya kağıt
poşetlere sarın
Evden çıkmayan
biyolojik çöpler
endüstriyel olarak yok
edilmelidir. Buna ilişkin
bilgiyi 115 yetkili
numarasından
alabilirsiniz.
*Eğer mevcut değilse:
Kendiniz gübreletin

Eski kağıtlar sokak
toplayıcılarına da
gidebilir.
İpucu: Kolilerinizin
bantlarını çıkarabilirseniz
bunları katlayarak yerden
tasarruf edebilirsiniz.
Kartondan satış
ambalajlarını da düz
katlayabilirsiniz.
Örneğin mektup kutunuza
reklam yasağı
yapıştırıcısıyla gereksiz
kağıt çöpünden kaçının.

Birkaç çöp türü, eski cam, eski tekstil ürünü, yeşil çöp konteyneri, gübreleme tesisleri, geri dönüşüm birimleri, hacimli çöp toplama ile zararlı madde kabul
yerleri gibi başka yok etme anlayışlarıyla toplanmaktadır.
50 cm kenar uzunluğuna kadar olan elektro- ve elektronik küçük aletlerin teslim alınması tüm geri dönüşüm birimlerinde ücretsizdir. Büyük aletleri
Nordbeckenstraße 1 ve Maybachstraße 10 b geri dönüşüm birimleri ücretsiz almaktadır. Büyük elektronik aletler (fırın, ocak, buzdolabı, dondurucu,
kurutucu, çamaşır makinesi) de istek üzerine alınmaktadır. Küçük aletler ücretsiz olarak bunlara eklenebilir.
Başvuru 115 yetkili numarasından
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