
Gri bidon/ poşet

Mülltrennung in Haushalten im Bezirk Neunkirchen

Organik bidonu  Yeşil çöp bidonu /poşet Kağıt bidonu

Kuru atık

•Sentetik

•Plastik

•Metal

• Tekstil ürünleri 

(giyilebilinmeyen kıyafetler)

Giyilebilinen kiyafetler icin 

özel 

konteyner var 

• Cam (ambalaj)

  veya öngörülen

  Şişekonteyneri

•Kâğıt 

 ( kâğıt bidonu yoksa)

Mutfak ve ev artıkları
(plastik torba olmadan)

•Meyve ve sebze atıkları

•Filtre ve poşet dahil kahve/

  çay demleme

  (Kahve kapsülü hariç)

   • Yumurta kabukları, tüyler

   • Odun külü (soğuk halde)

   • muz ve ceviz kabuklari

  Kağıt 

• Gazeteler, dergiler

• Broşürler, reklamlar

• Kitaplar, telefon rehberleri, 

defterler

• Karton ve karton ambalaj

• Mutfak  ve  tuvalet kağıdı rulosu

Artık atık/ıslak atık 
(kompostlaştırılamayan 
atıklar)

• Çok kirli peynir,
   Sosis ve gres kağıdı
•süprüntü
• Et artıkları, kemikler, balik artiklari
• Elektrikli süpürge torbaları
• kedi dışkısı
• Tek kullanımlık bebek bezleri
• Islak tuvalet Kağıt mendili
• Köpek dışkısı 

• Sigara artıkları,

   Sigara külü 

• Kok ve kömür külü (soğuk)

• Hyjienmaddeler, 

   Hyjienkagitlar, mendiller 

Kesinlikle GIRILMEYEN:

• kirli kağıt

• Islak renkli kağıt

   (tek kullanımlık havlular,

    peçeteler,..)

• mumlu kağıt (ambalaj)

   Sosis, peynir,...)

• Duvar kağıtları (kullanılmış ve 

yeni)

• Metal şeritli dosya klasörü

• balmumu, yağlı kağıtlar,

    Etiket

Bahçe ve yeşil alandan

• Ağaç, çalı, çim kırpıntıları

• Yabancı otlar, düşmüş meyveler, 

sebzeler

• Yeşillik, saplar 

• Çiçekler, bitkiler

•Çömlekçilik

   (küçük miktarlarda)

AWV

Neunkirchen

AWV

Neunkirchen

TKB toplama 
noktaları

-Ölen evcil hayvan

- hayvansal atıklar
(hanelerden)
Vahsi hayvan ceseti
- Yaban hayatı artiklari 
sadece Aşağı Avusturya
Avcılık Birliği'nin ön 
ödemeli çantalarında 
tüketim amacli 
kullanilir

Kullanılmış tekstil 
ürünleri
(torbalarda paketlenmiş
& kilitli)
- giyilebilir giysiler
-Yatak örtüleri
  Masa örtüleri 
  & ev tekstili
-Taşınabilir
  Ayakkabı (çift)
- kemerler, şapkalar, 
eşarplar, Çantalar

Sorunlu maddeler

Boyalar, çözücüler, 

sert temizleyiciler, 

kimyasallar vb. 

doğrudan Geri 

Dönüşüm 

Merkezlerinde teslim

edilebilinir

Elektronik aletler

Küçük ev aletleri (ekmek 

kızartma makinesi, ...)

Büyük ev aletleri (çamaşır 

kurutma makineleri,..) 

Buzdolabı

Ekran Birimleri

Pil

Li-ion piller

Kurşun-asit aküler

Gaz deşarj lambaları

NÖLI toplama kapları

(kullanılmış yemeklik 

yağ yağı için)

NÖLI (3 litre) GDM ve 

bazı belediyelerde 

ücretsiz olarak temin 

edilebilir. Tam NÖLI'ler, 

toplama noktalarında 

temiz konteynerlerle 

değiştirilebilinir

Şişe camı ve ambalaj 

camı

•Cam şişeler

• Konserve kavanozları 

   (Salatalık kavanozları-

   Reçel kavanozları,...)

    Renklerine 

göre ayirin

Hacimli çöp
çöp kutusuna 
sığmayacak kadar 
büyük nesneler,
Örneğin: mobilya, 
şilte, vb. Geri 
Dönüşüm 
Merkezlerinde teslim 
edilebilinir

Sammelinseln in der Gemeinde Trennleitfaden WSZWert Stoff Zentrum
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