rumänisch

Deșeuri voluminoase și
deșeuri de echipamente
electrice și electronice
Toate obiectele mari sau electronice,
de ex.,
bunuri de uz casnic, de ex., biciclete,
mobilier de grădină, mese, scaune,
dulapuri, saltele, rafturi, covoare, obiecte
voluminoase din material plastic
 chipamente electrice și electronice
e
mari, de ex., mașini de spălat, uscătoare,
frigidere și congelatoare, cuptoare
și aragaze, mașini de spălat vase,
televizoare
 chipamente electrice și electronice
e
mici, de ex., aparate de cafea, toastere,
fiare de călcat, computere, mașini de
ras și de găurit fac parte din colectarea
separată de deșeuri electrice și
electronice. Ele se pot preda gratuit:
	la centrele de reciclare Altenessen
(Lierfeldstraße 49) și Werden
(Laupendahler Landstraße 150)
	la EBE - Schadstoffmobil (autovehiculul
pentru substanțe periculoase)
	la unii comercianți (cu suprafața de
vânzare începând de la 400 mp)
Vă rugăm să vă faceți programarea termenului gratuit pentru
deșeuri voluminoase prin
	telefon la 0201 / 854-2222

Editor
Entsorgungsbetriebe Essen GmbH
Pferdebahnstr. 32
45141 Essen

	prin e-mail la sperrmuell@ebe-essen.de
	online pe www.ebe-essen.de/sperrmuell-online
	
sau prin App (Wir räumen ab! (Noi facem curățenie!))
Tipurile de deșeuri voluminoase (metale, material plastic, lemn,
alte deșeuri voluminoase și echipamente electrice și electronice)
se elimină separat, astfel că, în funcție de situație, primiți mai
multe termene.

Serviciu clienți
Telefon 0201 / 854-2222
info@ebe-essen.de
www.ebe-essen.de

Hârtia utilizată constă din deșeu de
hârtie 100 % și a primit eticheta ecologică
“ Blauer Engel (Îngerul albastru)”.
Versiunea: 07 / 2022

Ce anume se pune
în fiecare pubelă?
Separați corect!

Pubela de culoare albastru

Pubela de culoare gri

Tot ce este din hârtie și din carton

Golire
din 4 în
4 săptămâni

Plicuri de la scrisori, cărți, cutii din carton,
cataloage, hârtie, pungi din hârtie, carton, cutii,
carton ondulat, reviste, ziare, ambalaje din
hârtie sau din carton, de ex., pungi de la făină,
cutii din carton de la detergenți

Toate resturile din gospodărie

Golire
săptămânal

resturi de mâncare fiartă, carne, deșeuri din
zona de igienă, de ex., șervețele din hârtie,
scutece, plasturi, saci pentru praf de la
aspiratoare, gunoi de la măturat, cenușă,
așternut de la pisici etc., materiale reciclabile
murdare, mucuri de țigări, medicamente

Autovehiculul pentru
substanțe periculoase
Tot ce este toxic și coroziv și
chipamente electrice și electronice mici
Baterii (auto și baterii mici), lichid de frână,
lichid de răcire, substanțe chimice, lămpi
fluorescente, tuburi fluorescente, vopsele,
lacuri, solvenți, acizi, baze, detergenți din
gospodărie, insecticide pentru plante, doze
spray cu reziduuri.
Când va fi în zona dumneavoastră autovehiculul pentru
substanțe periculoase găsiți pe
www.ebe-essen.de / schadstoffmobil

Pubela de culoare galben

Pubela de culoare maro

Ambalaje de la cumpărături din material
plastic, metal, materiale compozite, golite
de resturi

Totul din bucătărie și din grădină

Golire
din 2 în
2 săptămâni

	
Deșeuri din bucătărie, de ex., legume,
coji de la fructe, coji de la ouă, zaț de cafea,
pungi de filtru, pungi de ceai, oase, resturi
de alimente
 eșeuri de plante, de ex., buchete de flori
D
ofilite, pământ pentru flori uzat, părți ofilite
de la plante de interior, deșeuri din grădină,
părți tăiate din copaci, arbuști și din gardul
viu (mărunțite), deșeuri de la tunderea
gazonului (uscate), resturi de plante, frunze,
plante sălbatice

Golire
din 2 în
2 săptămâni

	
Material plastic, de ex., folii, sacoșe,
recipiente de la detergenți pentru spălat
vase, detergenți pentru spălat rufe și de la
produse pentru îngrijirea corpului, pahare de
la produse lactate, margarină etc., spumă,
styropor
	
Metal, de ex., conserve, doze de la băuturi,
capace, tăvi din aluminiu, capace din
aluminiu, folii din aluminiu
 aterial compozit, de ex., cutii din carton
M
pentru băuturi și pentru lapte (ambalaje
Tetra Pak)

În caz că aveți întrebări sau probleme cu pubela de culoare galben
contactați, vă rugăm, direct Remondis la 0800 / 122 32 55 sau prin
e-mail dispo.essen@remondis.de

Container pentru
deșeuri din hârtie
Tot ce este din hârtie și din
carton

Container pentru
deșeuri din sticlă
Sticlă din recipiente
Sticle și borcane pentru conserve, sortate
astfel: sticlă maro, sticlă albă, sticlă verde
(sticla albastră la sticla verde)

Container pentru
îmbrăcăminte veche
Produse textile care nu mai sunt necesare
Îmbrăcăminte (ambalată în pungi),
încălțăminte (grupată în perechi)
Containerul dumneavoastră cel mai apropiat pentru deșeuri
din hârtie, deșeuri din sticlă sau pentru îmbrăcăminte veche
îl găsiți pe www.ebe-essen.de/depotcontainer

