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Calw Kazasında Sarı Torba ve Sarı Bidon Do-
lumu Broşürü  

Sarı torbaya (Gelber Sack) / sarı bidona (Gelbe Tonne) atabilecekleriniz: 
Plastik, kompozit malzemeler ve metalden oluşan satış ambalajları. Bu ambalajların 
boş ve kabaca su kullanılmadan temizlenmiş olması gerekiyor (örneğin yoğurt 
ambalajının içinde kalanlara sıyırın ve kurumaya bırakın). 
 

 Plastik ambalajlar (örn. yoğurt ambalajları) 
 İçecek kolileri (örn. süt ve meyve suyu) 
 Arka tarafı karton ve ön tarafı plastikten oluşan ambalajlar 
 Sprey kutuları (boş, örn. saç spreyi için) 
 Konserve ve içecek kutuları 
 Döner kapaklar (örn. reçel kavanozu kapakları) 
 Strafor ambalajlar 
 Folyolar, plastik poşetler 
 
Sarı torbaya / sarı bidona ATMAMANIZ gerekenler: 
 

 Oyuncak veya plastik kaplar gibi plastikten üretilmiş kullanım eşyaları (artık çöp 
(Restmüll)) 

 Bebek bezleri (artık çöp) 
 Çok kirli ya da yarı dolu ambalajlar (artık çöp) 
 İnşaat straforu (artık çöp) 
 Atık kağıtlar (değerli maddeler için çöp bidonu (Wertstofftonne)) 
 Cam (değerli maddeler için çöp bidonu) 
 Disketler (artık çöp) 
 Tek kullanımlık şırıngalar (artık çöp) 
 Hijyenik pedler (artık çöp) 
 Giysi (kullanılmış giysi toplama konteyneri (Altkleidersammlung)) 

 Boya, asit, bazik çözeltiler (zararlı madde toplama konteyneri (Schadstoffsamm-
lung)) 

 
Artık çöpleri sarı torbaya atmayınız! 
 
Lütfen unutmayınız: 
Sarı torba / sarı bidonun boşaltım günlerini atık yönetim işletmesinin atık takvimin-
de bulabilirsiniz. Yanlış doldurulmuş olan sarı torbalar alınmayacaktır. Bunları an-
cak artık çöp olarak ve belli bir ücret ödeyerek geri dönüşüm depolarına verebilir-
siniz. İkameti Calw kazasında olan müşteriler, doğru doldurulmuş olan sarı torba-
ları ücretsiz olarak geri dönüşüm depolarına bırakabilirler. Sarı torba ve bidonların 
nasıl doldurulması gerektiği ve bidon siparişine dair sorularınızın veya 
boşaltılmamış bidonlar veya alınmamış sarı torbalar ile ilgili reklamasyonlarınızın 
0800 12 23 255 numaralı telefondan doğrudan REMONDIS'e yöneltilmesi rica 
olunur.  

 


