
 Tomberonul/sacul gri

SELECTAREA DEȘEURILOR ACASĂ 

Tomberonul BIOTomberonul/sacul Tomberonul pentru hârtie

Tomberonul BIO

Din Bucătărie și casa (fără pungi de 

plastic) 

*resturi de mâncare 

*deșeuri de fructe și legume 

*zaț de cafea cu tot cu filtru (capsule de

  cafea nu se permite) 

*plicuri de ceai 

*alimente expirate 

*coji de oua, pene

*cenușă de lemn (rece)

*coji de banane, fructe, și nuci

  pentru hârtie 

Hârtie 

*ziare și reviste 

*prospecte, reclame, broșuri

*cărți, cărți de telefon, caiete

*ambalaje din carton

*roluri de carton de la hârtia igienica si 

de la rolurile de bucătărie 

Deșeuri reziduale / deșeuri umede 

(nereciclabile) 

*hârtie de ambalaj (brânza, cârnați) 

foarte murdara 

*gunoi dupa maturat 

*resturi de carne, oase, oase de peste

*saci de la aspirator 

*nisip de la pisici 

*scutece de unica folosință 

*articole de igiena 

*hârtie igienica 

*excremente de câine 

*mucuri/cenușă de țigări

*cenușă de cărbuni (rece) 

*batiste din hârtie 

uscate 

*materiale plastice 

*ambalaje din plastic 

*metale 

*materiale textile (nepurtabile) 

Haine purtabile se duc in locurile 

special amenajate. 

*sticla (ambalaj) recipientele se 

pot duce in tomberoanele special

amenajate.

*hârtie, in cazul in care nu aveți 

la dispoziție un tomberon pentru 

hârtie 

NU SE PUNE IN TOMBERONUL 

PENTRU HÂRTIE 

*hârtie murdara 

*hârtie rezistența la umezeala 

(prosoape de unica folosință, 

șervețele, etc…)

*hârtie cerata (ambalaj brânza, 

cârnați, etc…)

*tapet (folosit si nou)

*dosare de fișiere cu bara 

metalică 

Din grădina și spațiu verde

*crengi tăiate de la copaci/tufe, 

iarba tăiată 

*buruieni, fructe căzute, legume

*frunze, crenguțe, tulpini

*flori, plante

*pământ pentru flori (cantități 

mici)

AWV

Neunkirchen

AWV

Neunkirchen

 Sticle și ambalaje din 
sticla

*sticle 
*borcane (borcane de 
murături/gem) 
Sortate după culoare 

Recipient de colectare 

NÖLI/găleata Galbena 

(pentru ulei de gătit 

folosit)

*NÖLI găleata de 3 litri 

este disponibilă gratuit la 

WSZ

precum și in unele 

comunități/Gemeinde

*gălețile pline se pot preda

și primit in schimb

una goală curata 

Aparate electrice 

*electrocasnice mici (prăjitor 

de pâine, etc…)

*electrocasnice mari (uscător 

de rufe, etc…) 

*frigidere 

*televizoare/monitoare 

*bateri 

*acumulatoare 

*bateri de mașini 

*lămpi cu gaz 

Boxa frigorifica 
*animale de companie 
decedate
*deșeuri animale din 
gospodărie 
*animale sălbatice moarte 
in accidente
*rămășițe de animale 
sălbatice din scopul 
consumului 
numai in pungi preplătite ale
asociației de vânătoare 
din Austria inferioară 

Substanțe 
problematice 
*lacuri, solvenți, 
chimicale acide de 
curățare, substanțe 
chimice etc… 
pot fi predate la WSZ

Textile folosite     
(ambalate in saci și 
închiși) 
*haine purtabile 
*lenjerie de pat 
*fețe de masa și textile 
de uz casnic 
*încălțăminte portabilă 
(in perechi)
*curele, pălărie, eșarfe, 
genți 

CENTRU PENTRU MATERIALE 

VALOROASE / WSZ
INSULE DE COLECTARE IN UNITATE

Deșeuri voluminoase 
*obiecte care sunt atât 
de mari Încât nu încap 
in tomberon 
precum mobila, saltele, 
etc… pot fi predate la 
WSZ

Trennleitfaden WSZ
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