Tschechisch

VERPACKUNGEN

VERPACKUNGEN

PAPÍR

SKLO (BÍLÉ A BAREVNÉ SKLO)

patří sem
Všechny papírové a
kartónové obaly, ale také
papíry a kartóny, které
nejsou obaly, jako např.:
noviny, časopisy, prospekty,
katalogy, knihy, sešity,
obálky, zakladače, dopisní
a psací papír, čistý papír z
domácnosti, krabice (složené)

patří sem
Všechny skleněné obaly,
rozdělené na bílé a barevné
sklo, jako např.:
láhve a sklenice určené na
potraviny, nápoje, kosmetiku
a léky

nepatří sem
papíry potažené fólií,
znečištěný papír, nápojové
kartóny, fotografie, tapety

nepatří sem
žárovky, zářivky,
úsporné žárovky,
sklokeramické varné desky,
zrcadla, okenní skla,
olovnatý křišťál,
skleněné nádobí,
kamenina, porcelán,
vázy, autoskla

KOVOVÉ OBALY
patří sem
Všechny plastové a
kompozitní obaly,
obaly z textilního materiálu,
keramiky, styroporu,
dřeva a biologického
materiálu, jako např.:
láhve, kelímky, fólie, sáčky,
vakuové obaly,
obaly určené ke zmrazování,
nápojové kartóny,
blistrové obaly,
jednorázové nádobí
nepatří sem
plastové výrobky, jako např.:
hračky, podlahové krytiny,
trubky, květináče,
domácí potřeby

patří sem
Všechny obaly z kovu,
jako např.:
nápojové plechovky,
konzervy, plechovky
od krmiva pro zvířata,
plechovky od barev a
laků, kovové tuby, kovová
víčka, krycí hliníkové fólie,
šroubovací uzávěry
nepatří sem
nářadí, dráty, hřebíky,
části kola, části karoserie a
motoru, domácí potřeby z
kovu, sušáky na prádlo

BIOODPAD
patří sem
odpad ze zeleniny, ovoce,
suché potraviny,
pevné zbytky jídel,
vaječné skořápky,
řezané květiny,
rostliny v květináči,
čajové sáčky,
kávová sedlina, tráva,
listí, větve
nepatří sem
plastové sáčky, kosti,
sáčky do vysavačů,
pleny, popel,
podestýlky od zvířat,
zvířecí exkrementy,
tekuté zbytky jídel jako jsou
polévky, omáčky,
oleje, marinády

SMĚSNÝ ODPAD
patří sem
popel (studený), květináče,
kartáče, CD nosiče,
hygienické vložky,
plastový a kovový kbelík,
zrcadla, nádobí,
okenní skla, žárovky, smetí,
trus malých zvířat,
kočičí podestýlka, nářadí,
kosti, kůže, znečištěný papír,
hračky, sáčky do vysavače,
tapety, pleny
nepatří sem
bioodpad, suť,
baterie,
vyřazené elektrospotřebiče,
úsporné žárovky,
zářivky,
problematický odpad,
jednorázové nádobí,
obaly
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ELEKTROZAŘÍZENÍ, ELEKTROODPAD A BATERIE

Problémový odpad
Patří sem nebezpečný odpad,
který se běžně vyskytuje v
domácnostech, jako např.:
motorový olej, mazací oleje,
barvy, lepidla, jedy, rozpouštědla,
plynové láhve, hasicí přístroje,
léky, chemikálie
Plynové výbojky a baterie patří
rovněž k nebezpečnému odpadu.
Pokrmové oleje a tuky, jako
např.: sádlo, oleje z nakládaných
pokrmů, oleje na smažení, nepatří
k problémovému odpadu, ale je
potřeba je zvlášť odevzdat.

velké elektrospotřebiče
jako pračky, sušičky, elektrické sporáky,
myčky na nádobí
malé elektrospotřebiče jako
jako kávovary, mixéry, fotoaparáty,
DVD přehrávače, počítače a jejich
příslušenství, mobilní telefony, CD
přehrávače

OBJEMNÝ ODPAD
Patří sem každý odpad, který kvůli
své velikosti či hmotnosti nemůže
být odkládán do sběrných nádob
na směsný odpad, jako např.:
nábytek, kola, koberce, matrace,
sušáky na prádlo, umyvadla

ZELENÝ ODPAD
jako např. odřezky ze stromů,
živých plotů, keřů a pokosená
tráva

chladicí zařízení
jako klimatizace, ledničky a mrazáky
přístroje s displejem
jako televizory, notebooky, počítačové
monitory, obrazovky
výbojky
jako úsporné žárovky, zářivky
baterie
jako přístrojové baterie, knoflíkové
baterie, akumulátory

www.abfallwirtschaft.steiermark.at/

deutschlandsberg
feldbach
fürstenfeld
graz-stadt
graz-umgebung
hartberg
judenburg
knittelfeld
leibnitz
leoben
liezen
murau
muerzverband
radkersburg
schladming
voitsberg
weiz

odevzdání odpadu bez poplatku
pro prodejce s prodejní plochou nad
150 m², pouze při koupi nového přístroje
stejného typu, baterie v každém případě!
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