النفايات المتبقية

زجاج

الورق القديم

التعبئة والتغليف وخفيفة الوزن

جميع النفايات غير القابلة للتدوير ليست
ضخمة .

الزجاجات والعلب والتغليف الزجاج،
يرجى ترتيب النتائج بحسب اللون
األخضر والبني واألبيض.

نفايات الورق و الورق المقوى

جميع التعبئة والتغليف  ،والمعادن و
المواد البالستيكية المركبة ( أي الزجاج
والورق )

النفايات العضوية مثل المطبخ أو حديقة
النفايات

هذا هو جزء من:

هذا هو جزء من:

هذا هو جزء من:

هذا هو جزء من:

هذا هو جزء من:

األدوية القديمة  ،والرماد ، DC ،
المرنة  ،وبقايا الطالء ( الجافة) ،
واألحبار  ،والصور  ،والمصابيح  ،و
مواد التجميل،
أدوات المائدة البالستيكية  ،والخزف ،
وأكياس المكانس الكهربائية  ،وورق
الحائط ،
حفاضات  ،والسجائ

زجاجات النبيذ ،وزجاجات الشمبانيا،
زجاجات العصير و زجاجات صلصة
الطماطم  ،والنظارات الخضروات ،
والجرار المربى  ،وغيرها من التعبئة
والتغليف الزجاج

مجلد ملف مصنوعة من الورق المقوى
( ال معدن )  ،والكتيبات والكتب و
الورق المكتب ،ورق التصوير ،
كرتون  ،ورق التغليف  ،والكتيبات ،
وأكياس ورقية نظيفة  ،الكرتون المموج
 ،الورق التعبئة والتغليف والمجالت
والصحف

دلو الطالء و أنابيب ( فارغة)  ،كرتون
المشروبات ،و علب والزجاجات
البالستيكية و التعبئة والتغليف المعادن،
و علب الحليب  ،والقوالب البوليسترين
 ،مصاريع

الزهور المخلفات  ،قشر البيض ،
والنفايات األسماك  ،قصاصات اللحوم
 ،والنفايات فناء  ،وبقايا الخضروات ،
والشعر ،القهوة  ،والجلود البطاطا
والعظام و نفايات المطبخ  ،وقذائف
الجوز والفاكهة والطاسات ،و مجموعة
الشاي و الفواكه الفاسدة والخضروات،
و المناديل الورقية والنباتات و الفواكه
الحمضيات

ألنه يأتي في :

ألنه يأتي في :

ألنه يأتي في :

ألنه يأتي في :

ألنه يأتي في :

النفايات المنزلية

إناء زجاجي العام،
إعادة التدوير

القديمة رقة القمامةحاويات الورق القديم
إعادة التدوير

كيس أصفر  /طن األخضر

البيولوجية ألنه يأتي

هذا ال يرضي :

هذا ال يرضي :

هذا ال يرضي :

هذا ال يرضي :

هذا ال يرضي :

الملوثات ( مثل الطالء  ،طالء
االكريليك ) ◄ Schadstoffmobil
مخلفات البناء ◄ إعادة التدوير
المالبس القديمة ◄ طن للمالبس القديمة

زجاج السيارات ◄،ورشة
الزجاج الرصاص ،و المصابيح
الكهربائية والسيراميك  ،الخزف
والزجاج و المرايا ◄ النفايات المنزلية
توفير الطاقة مصباح◄عادة التدوير
الزجاج األزرق ◄ إناء زجاجي
الخضراء

ورق مصقول  ،ورقة شحوم  ،وورق
الحائط ،
◄النفايات المنزلية
المشروبات التعبئة والتغليف
◄حقيبة صفراء  /طن األخض

الورق المقوى والورق ◄،القمامة
الورق
الزجاجات◄إناء زجاجي
األخشاب  ،ودلو  ،والصين  ،واألواني
،المقالي  ،ولعب األطفال إعادة التدوير
إ◄عادة التدوير
ال يمكن إرجاعه◄النفايات المنزلية

الرماد  ،والمنتجات الصحية  ،وأكياس
مكنسة كهربائية  ،بامبرز  ،والسجائر ،
◄النفايات المنزلية

النفايات البيولوجية
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