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Patru pubele pentru Karlsruhe – exemple
Deşeuri reziduale
Cenuşă, ambalată
Hârtie de copt
Ochelari, defecţi
Tampoane de damă
Diapozitive
Dischetă
Filtre de hotă
Şei de bicicletă
Blană
Binoclu
Sticlă refractată
Brichete, goale
Film/material de film
Cariocă, uscată
Fotografie
Stilouri, goale
Covoraşe
Covor de grădină
Hârtie pentru cadouri,
stratificată
Bec
Materiale de cauciuc
Patine cu rotile
Casetă (audio | video)
Gumă de mestecat
Deşeuri colectate prin măturare
Ceramică, fără ceramică
sanitară
Resturi de lumânări
Bandă adezivă
Etichetă adezivă
Hârtie pigment şi hârtie indigo
Mine de pix
Piele sintetică
Animale de pluş
Portofel, curea de piele
Resturi de linoleum
Saltea de aer
Cârpe
Creioane, fără conţinut de
diluant
Burete natural
Ciorapi de nailon
Obiectiv
Hârtie, cu nivel ridicat de
impurităţi sau colorată
Şerveţele, prosoape de hârtie,
murdare
Hârtie de pergament
Pavaj
Pensule

Dosare din material plastic
Porţelan
Păpuşă
Lavetă
Gumă de şters
Lamă de ras
Patine
Calamină, ambalată
Încălţăminte, în stare
inutilizabilă
Şerveţele, murdare
Skateboard
Oglindă
Seringă,
ambalată în condiţii de
protecţie împotriva rănirii
Sac de aspirator
Tampon
Rest de tapet
Lanternă,
fără baterie
Rest de covor, în fragmente
Hârtie termică
Cană tip termos
Aşternuturi pentru animale
Ceas, fără baterie
Bandaj
Ambalaj,
cu nivel ridicat de impurităţi
Buiotă din cauciuc
Vată, beţigaşe cu vată
Scutece
Mucuri de ţigări
Bujie

Deşeuri reciclabile

Deşeuri biologice*

Hârtie/carton:

Lemn, netratat, de
exemplu:
Scânduri de lemn, lădiţe pentru
fructe

Coajă de banană
Pungă din deşeuri biologice din
hârtie
Pâine
Coajă de ou
Deşeuri din peşte
Deşeuri din carne
Reziduuri din cojirea legumelor
Păr
Iută
Zaţ de cafea
Resturi de brânză
Oase
Plante de apartament bolnave
Coajă de nucă
Resturi de fructe
Coajă de portocală
Seminţe
Flori tăiate
Resturi alimentare
(fără supă şi sos)
Plic de ceai
Plante la ghiveci
Alimente cu termen de
valabilitate expirat, fără
ambalaj
Reziduuri de mezeluri, fără
ambalaj
Coajă de lămâie

Hârtie uzată de exemplu:
Dosare din carton
Plicuri, cu şi fără fereastră
Broşură
Carte
Cofraj de ouă
Hârtie pentru cadouri,
nestratificată
Caiet
Cutii de carton
Catalog
Revistă ilustrată
Hârtie, vrac
Prosop de hârtie, dacă este
doar umed
Ambalaj din hârtie
Carton
Postere
Prospecte
Hârtie de scris
Ambalaj din hârtie, carton,
cutii de carton
Material publicitar tipărit
Revistă
Ziar

Recomandare practică:
Înfăşuraţi deşeurile biologice în
hârtie de ziar sau depozitaţi-le
în pungi de hârtie

Recomandări practice:
În situaţia în care îndepărtaţi
benzile adeziv de la nivelul
cutiilor dumneavoastră de
expediere, acestea pot fi
depozitate împreună pentru a
economisi spaţiul necesar.
Dispuneţi de posibilitatea de a
aplatiza prin pliere şi
ambalajele de vânzare din
carton.
Evitaţi deşeurile inutile din
hârtie, de exemplu prin
aplicarea unei etichete
autocolante cu interdicţii la
nivelul cutiei dumneavoastră
poştale.

Material plastic, de
exemplu:
CD
Găleată, golită
Veselă de unică folosinţă
Sticlă, canistră
Folie, pungă de plastic
Boluri de mixer
Polistiren (PIESE mici în pungă
transparentă)
Metal, precum:
Antenă
Formă de copt
Tavă
Cutie, golită
Cablu electric
Capac metalic pentru sticle
Vas de alamă
Tigaie, oală
Componente de scule
Aluminiu, de exemplu:
Folie de uz casnic
Capac pentru pahar de iaurt
Folie pentru ciocolată
Tub, fără Substanţe nocive,
golit
Ambalaj din material
compozit de exemplu:
Ambalaj în blister
Cutie de lapte, golită
Cutie de suc, golită
Ambalaj în vid
Ambalaj de vânzare golit
cu linguriţa, din:
Lemn, material plastic, metal

Deşeurile biologice care nu
provin din gospodării,
trebuie eliminate în
condiţii ecologice.
Informaţii în acest sens
pot fi consultate la
numărul de apelare a
autorităţilor 115.
* în măsura în care nu există:
transformare pe cont propriu în
compost

Hârtia uzată poate fi
predată şi la centrul de
colectare a hârtiei folosite.

Anumite tipuri de deşeuri sunt colectate prin intermediul altor forme de evacuare a deşeurilor, de exemplu containere pentru sticlă veche, materiale textile vechi, deşeuri verzi,
instalaţii de compostare, staţii pentru prelucrarea deşeurilor reciclabile, sisteme de colectarea a deşeurilor voluminoase, precum şi centre de colectare a deşeurilor voluminoase,
precum şi centrele de primire a noxelor.
Predarea echipamentelor electrice şi electronice de mici dimensiuni cu o lungime a canturilor de până la 50 de centimetri se realizează gratuit la toate staţiile pentru deşeuri
reciclabile. Echipamentele de mari dimensiuni pot fi predate la staţiile pentru deşeuri reciclabile de la adresele din Nordbeckenstraße 1 şi Maybachstraße 10 b cu titlu gratuit.
Echipamentele electrice de mari dimensiuni (cuptoare, plite, frigidere şi congelatoare, uscătoare, maşini de spălat) sunt ridicate şi pe bază de comandă. Este permisă anexarea
gratuită la aceste ridicări şi a echipamentelor de mici dimensiuni.
Înregistrare la numărul de contact pentru autorităţi 115
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