Değerli Maddeler İçin Çöp Bidonu "Yeşil Bidon"
(Wertstofftonne/ Grüne Tonne) Broşürü
Değerli maddeler için çöp bidonu, "kağıt, mukavva ve karton" veya "cam, kutu ve
alüminyum" için öngörülmüştür. Değerli maddeler için çöp bidonunu ücretsiz olarak 0800
30 30 839 numaralı danışma hattından getirtebilirsiniz.
Bidonun boşaltım tarihlerini atık takviminizde bulabilirsiniz. Hem "kağıt, mukavva ve karton"
hem de "cam ve kutular" sekiz haftada bir boşaltılmaktadır.
Yıllık kullanım ücretine haneler için bir adet ve ticari işletmeleri için üç adet değerli
maddeler için çöp bidonu (veya seçime bağlı olarak 1,1 m³ ebadında bir kağıt konteyneri)
dahildir. Ek bir bidonu 25 Euro karşılığında sipariş edebilirsiniz.

Cam toplamada değerli maddeler için çöp bidonuna atılabilecekler:
Atık camlar, kutular, alüminyum
 Tek kullanımlık şişeler
 Konserve camları / cam kavanozlar
 Sac kutular





Metal kapak ve metal vidalı kapaklar
Gazoz kapakları
Alüminyum folyo (temiz)

Cam toplamada değerli maddeler için çöp bidonuna atılmaması
gerekenler:





Porselen, çanak, ampuller (artık
çöp)
Floresan lambalar (geri dönüşüm
deposu)
Ayna camı, telli cam (artık çöp)
Pencere camı, araba penceresi






camları (geri dönüşüm deposu)
Laboratuvar camı, pleksi cam (artık çöp)
Ateşe dayanıklı cam, kurşunlu cam (artık
çöp)
Eski metal tencereler (hurda)
Plastik meşrubat şişeleri (sarı torba)

Atığın önlenmesi, atığın değerlendirilmesinden her zaman öncelikli olarak dikkate
alınmalıdır. Bu yüzden de tek kullanımlık şişe ve kaplardan ziyade geri dönüşümlü şişe ve kapları tercih
etmeniz en iyisidir. Alüminyum meşrubat kutu üretiminin çok enerji gerektirmesinden dolayı bunlardan uzak
durmanızı tavsiye ederiz!

Kağıt toplamada değerli maddeler için çöp bidonuna atılabilecekler:
Atık kağıt ve kartonajlar
 Kağıttan yapılmış baskı ürünleri (örn.
gazete, dergi, kitap)
 Münferit kağıtlar (örn. mektup)



Küçültülmüş kartonajlar (örn. ayakkabı
kutuları)
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Kağıt toplamada değerli maddeler için çöp bidonuna atılmaması
gerekenler:





Duvar kağıtları (artık çöp)

Mendil (artık çöp)
Kirli kağıtlar, bebek bezi, ıslak
mendil (artık çöp)
Peçete, kağıt havlu (organik atık
bidonu veya artık çöp)






Atıştırmalık sarma kağıdı (organik atık
bidonu veya artık çöp)
Kompozit malzemeden meşrubat
poşetleri, strafor, plastik torbalar (sarı
torba)
Kopya kağıtları (artık çöp)
Kırpılmış kağıt (geri dönüşüm deposu)

Tavsiyemiz: Siz de katılın - çöp oluşumunu önleyin!
Daha alışveriş aşamasında iken mümkün olduğunca atık kağıttan yapılmış kağıt ürünleri tercih ediniz!
Örneğin atık kağıttan yapılmış mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, fotokopi ve yazı kağıdını tercih edebilirsiniz.
Atık kağıtların toplanmasının ancak, bunlardan üretilen ürünleri gerçekten satın aldığınız zaman bir anlamı
olduğunu unutmayınız.
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