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Τέσσερις κάδοι για την Καρλσρούη – Παραδείγματα
Μη ανακυκλώσιμα
απορρίμματα
Πλαστικοί φάκελοι
στάχτη, συσκευασμένη
Λαδόχαρτο
Γυαλιά, χαλασμένα
Σερβιέτα
Διαφάνεια
Δισκέτα
Φίλτρο απορροφητήρα
Σέλα ποδηλάτου
Δέρμα
Κιάλια
Πυρίμαχο γυαλί
Αναπτήρας, κενός
Φιλμ/υλικό φιλμ
Μαρκαδόρος, στεγνός
Φωτογραφία
Πένα, κενή
Ψάθα
Λάστιχο κήπου
Χαρτί δώρου,
επιστρωμένο
Λαμπτήρας
Υλικά από καουτσούκ
Πατίνι με ρόδες σε σειρά
Κασέτα (ακουστική |
οπτική)
Τσίχλα
Σκουπίδι
Κεραμικό, όχι κεραμικό
υγιεινής
Υπολείμματα κεριού
Σελοτέϊπ
Αυτοκόλλητη ετικέτα
Καρμπόν μαύρο και μπλε
Στυλογράφοι διαρκείας
Πλαστικό δέρμα
Λούτρινο ζωάκι
Δερμάτινη τσάντα, ζώνη
Υπολείμματα λινελαίου
Στρώμα αέρα
Κουρέλια
Μολύβι ζωγραφικής,
χωρίς διαλυτικό
Φυσικός σπόγγος
Νάιλον καλσόν
Φακός

Χαρτί, πολύ λερωμένο, ή
βαμμένο
Χαρτομάντιλο,
χαρτοπετσέτα, λερωμένη
Περγαμηνοειδές χαρτί
Έμπλαστρο
Πινέλο
Πορσελάνη
Χαρτόνι
Πανί
Γόμα
Ξυραφάκι
Τροχοπέδιλα
Αιθάλη, συσκευασμένη
Υποδήματα, άχρηστα
Σερβιέτες, λερωμένες
Σκέιτμπορντ
Καθρέπτης
Ένεση,
σε ασφαλή συσκευασία
για να μην υπόκειται σε
ζημιές
Σακούλες για ηλεκτρικές
σκούπες
Ταμπόν
Υπολείμματα ταπετσαρίας
Φορητός φακός,
χωρίς μπαταρία
Υπολείμματα χαλιών,
τεμαχισμένα
Θερμικό χαρτί
Θερμός
Στρωμνή ζώων
Ρολόι χωρίς μπαταρία
Είδη επίδεσης
Συσκευασία,
πολύ λερωμένη
Θερμοφόρα από
καουτσούκ
Βαμβάκι, μπατονέτες
Πάνες
Γόπα τσιγάρων
Μπουζί

Ανακυκλώσιμα

Βιολογικά
απορρίμματα*

Χαρτί/χαρτόνι:

Ξύλο, ανεπεξέργαστο,
όπως:
Μικρές ξύλινες σανίδες,
κιβώτια φρούτων

Μπανανόφλουδες
Χάρτινες σακούλες από
βιολογικά απορρίμματα
Ψωμί
Τσόφλια αυγών
Εντόσθια ψαριών
Εντόσθια κρέατος
Υπολείμματα λαχανικών
Μαλλί
Γιούτα
Κατακάθια από καφέ
Υπολείμματα τυριού
Κόκαλα
ασθενικά φυτά δωματίου
Καρυδότσουφλα
Υπολείμματα φρούτων
Φλούδες πορτοκαλιών
Σπόροι
Κομμένα λουλούδια
Υπολείμματα φαγητών
(όχι σούπες και σάλτσες)
Φακελάκια τσαγιού
Φυτά γλάστρας
ληγμένα τρόφιμα, χωρίς
συσκευασία
Υπολείμματα από
αλλαντικά χωρίς
συσκευασία
Φλούδες από
εσπεριδοειδή

Παλιά χαρτικά, όπως:
Φάκελοι από χαρτόνι
Φάκελοι, με και χωρίς
άνοιγμα
Μπροσούρες
Βιβλία
Αυγοθήκες
Χαρτιά δώρου, μη
επιστρωμένα
Τετράδια
Χαρτόνια
Κατάλογοι
Περιοδικά
Χαρτικά, χύμα
Χάρτινες πετσέτες, μόνο
εάν είναι υγρές
Χάρτινες συσκευασίες
Χαρτόνι
Πόστερ
Φέιγ-βολάν
Χαρτί γραφής
Συσκευασία από χαρτί,
χαρτόνι, χαρτοκιβώτια
Διαφημιστικά φυλλάδια
Περιοδικά
Εφημερίδες

Πλαστικά, όπως:
CD
Κουβάδες, άδειοι
Σερβίτσια μιας χρήσης
Φιάλη, μπιτόνι
Πλαστική μεμβράνη,
πλαστική σακούλα
Μπολ
Φελιζόλ (μικρά κομμάτια
σε διαφανείς σακούλες)
Μέταλλο, όπως:
Κεραίες
Φόρμες (για γλυκά)
Ταψιά
Κουτιά, άδεια
Ηλεκτρικά καλώδια
Μεταλλικά καπάκια
Μπρούτζινες πιατέλες
Τηγάνια, κατσαρόλες
Εξαρτήματα εργαλείων
Αλουμίνιο, όπως:
Αλουμινόχαρτο οικιακής
χρήσης
Καπάκια από κεσεδάκια
γιαουρτιού
Μεμβράνη σοκολάτας
Σωληνάρια, χωρίς
ρυπαντικές ουσίες, άδεια
Σύνθετη συσκευασία,
όπως:
Συσκευασία μπλίστερ
Κουτιά γάλακτος, άδεια
Κουτιά από χυμούς, άδεια
Συσκευασίες κενού
Συσκευασίες πώλησης
από:
Ξύλο, πλαστικό, μέταλλο

Συμβουλή: Να τυλίγετε τα
βιολογικά απορρίμματα σε
χαρτί εφημερίδας, ή σε
χάρτινες σακούλες
Βιολογικά απορρίμματα
που δεν προέρχονται
από νοικοκυριά πρέπει
να απορρίπτονται όπως
τα βιομηχανικά
απόβλητα. Σχετικές
πληροφορίες μπορείτε
να βρείτε στο τηλέφωνο
115.
* αν δεν υπάρχει:
Αυτοκομποστοποίηση

Τα παλιά χαρτικά
μπορούν να
συλλέγονται και ως
χαρτί ανακύκλωσης.
Συμβουλές: Αν βγάλετε
τις κολλητικές ταινίες από
τα χαρτόνια σας, μπορείτε
να τα διπλώσετε ώστε να
εξοικονομήσετε χώρο.
Ακόμα και τις
συσκευασίες πώλησης
από χαρτόνι μπορείτε να
τις διπλώσετε.
Αποφύγετε τα περιττά
απορρίμματα χαρτικών,
π.χ. από ένα αυτοκόλλητο
απαγόρευσης
διαφημίσεων στο
γραμματοκιβώτιό σας.

Μερικά είδη απορριμμάτων συλλέγονται από άλλες εγκαταστάσεις αποκομιδής, όπως περιέκτες παλιών γυαλικών, παλιών υφασμάτων, πράσινων
αποβλήτων, εγκαταστάσεις κομποστοποίησης, σταθμούς ανακύκλωσης, σημεία συλλογής ογκωδών απορριμμάτων και σημεία συλλογής
ρυπαντικών ουσιών.
Παράδοση μικρών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μήκους ακμής έως 50 εκατοστών δωρεάν σε όλους τους σταθμούς ανακύκλωσης. Τις
μεγάλες συσκευές τις παραλαμβάνουν δωρεάν οι σταθμοί ανακύκλωσης στην Nordbeckenstraße 1 και Maybachstraße 10 b. Μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές
(φούρνοι, κουζίνες, συσκευές ψύξης και κατάψυξης, στεγνωτήρες, πλυντήρια) παραλαμβάνονται και κατόπιν σχετικού αιτήματος. Οι μικρές συσκευές
μπορούν να παραληφθούν δωρεάν.
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