türkisch

Hacimli atık ve E-atık
Herhangibir büyük veya elektronik
Nesneler, örneğin
Ev eşyaları örneğin; Bisikletler, bahçe
mobilyaları, masalar, sandalyeler,
dolaplar, minderler, raflar, halılar,
hacimli plastik eşyalar
 üyük elektrikli ev aletleri, örneğin;
B
Çamaşır makineleri, kurutucular,
buzdolapları ve derin dondurucular,
bulaşık makineleri, televizyonlar
 üçük elektronik cihazlar örn.
K
Kahve makineleri, tost makineleri,
ütüler, bilgisayarlar, tıraş makineleri
ve matkaplar ayrı elektronik atık
koleksiyonuna dahildir. Ücretsiz
olarak verilebilirler:
	Altenessen ( Lierfeldstraße 49 )
ve Werden'deki ( Laupendahler
Landstraße 150 ) geri dönüşüm
merkezlerinde
EBE'de - atık toplama aracı
	bazı bayilerde (400 m2 satış
alanından)
Lütfen ücretsiz büyük atık randevunuzu şu tarihe kadar
ayarlayın:
	Telefon 0201 / 854-2222

Veren Kuruluş
Entsorgungsbetriebe Essen GmbH
Atlı tramvay sokağı 32
45141 Essen

	E-Mail yoluyla büyük atık@ebe-essen.de
	Online www.ebe-essen.de/sperrmuell-online
	
veya uygulama yoluyla ( Temizliyoruz!)
Hacimli atık türleri ( metal, plastik, ahşap, diğer hacimli
atıklar ve elektronik cihazlar ) ayrı olarak atılır, bu nedenle
birden fazla randevu alabilirsiniz.

Müşteri hizmetleri
Telefon 0201 / 854-2222
Bilgi almak için@ebe-essen.de
www.ebe-essen.de

Kullanılan kağıt %100 atık kağıttan
oluşmakta olup Blue Angel ödülüne
layık görülmüştür.
Teklif şu tarihte geçerli: 07 / 2022

Hangi çöp
kutusuna ne girer?
Doğru ayırın !

Mavi çöp kutusu

Gri Çöp Kutusu

Kağıt ve kartondan yapılmış her şey

Boşaltma
4 haftada bir

Zarflar, kitaplar, kutular, kataloglar, kağıt,
kağıt torbalar, karton, kutular, oluklu
mukavva, dergiler, gazeteler, kağıt veya
kartondan yapılmış ambalajlar, örneğin.
Un torbaları, deterjan kutuları

Tüm ev artıkları

Boşaltma
haftalık

Pişmiş yemek artıkları, et, hijyen
sektöründen gelen atıklar, örneğin kağıt
mendiller, bebek bezleri, yara bantları,
elektrikli süpürge torbaları, çöp, kül,
kedi kumu, vb., kirli geri dönüştürülebilir
maddeler, sigara izmaritleri, ilaçlar

Atık toplama aracı
Zehirli ve aşındırıcı her şey
ve küçük elektrikli ev aletleri
Piller ( araba ve küçük piller ), fren
hidroliği, soğutucu, kimyasallar,
enerji tasarruflu lambalar, floresan
tüpler, boyalar, cilalar, solventler,
asitler, alkaliler, ev temizleyicileri,
bitki toksinleri, kalıntılı sprey kutuları.
Atık toplama aracının size ne zaman yakın olduğunu
www.ebe-essen.de/schadstoffmobil adresinden
öğrenebilirsiniz.

Boşaltma
2 haftada bir

kahverengi çöp kutusu

Sarı çöp kutusu

Atık kağıt konteyneri

Mutfaktan bahçeye herşey

Plastik, metal ve kompozit
malzemelerden yapılmış boş satış
ambalajları

Kağıt ve kartondan
yapılmış her şey

	
Mutfak atıkları, örneğin sebzeler,
meyve kabukları, yumurta kabukları,
kahve telvesi, filtre poşetleri, çay
poşetleri, kemikler, yemek artıkları
 itki atıkları, örneğin solmuş çiçek
B
buketleri, kullanılmış saksı toprağı,
iç mekan bitkilerinin solmuş kısımları,
bahçe atıkları, ağaç, çalı ve çit
kırpıntıları (ezilmiş), çim kırpıntıları
(kurutulmuş), bitki kalıntıları, yapraklar,
yabani otlar

Boşaltma
2 haftada bir

	
Plastik örneğin Folyolar, taşıma
torbaları, bulaşık, deterjan ve
vücut bakım ürünlerinin şişeleri, süt
ürünleri, margarin vb. için kaplar, köpük
malzemeleri, polistiren
	
Metal örneğin Konserveler, içecek
kutuları, kapaklar, alüminyum tepsiler,
alüminyum kapaklar, alüminyum folyo
 ompozit malzeme, örneğin içecek ve
K
süt kartonları ( Tetra pak )

Sarı çöp kutusuyla ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz
varsa, lütfen doğrudan 0800 / 122 32 55 numaralı
telefondan veya dispo.essen@remondis.de adresinden
e-posta ile Remondis ile iletişime geçin.

Atık cam kap
Konteyner camı
Şişeler ve kavanozlar şuna göre sıralanır:
Kahverengi cam, beyaz cam, yeşil cam
( mavi camdan yeşil cama )

Kullanılmış giysi
konteyneri
Artık ihtiyaç duyulmayan tekstiller
Giysiler ( çantalarda paketlenmiş ),
ayakkabılar ( çiftler halinde paketlenmiş )
Size en yakın atık kağıt, atık cam veya kullanılmış giysi
konteynerini www.ebe-essen.de/depotcontainer
adresinde bulabilirsiniz.

