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Zibilên mezin û
bermahîkên elektronîkî
Hemû tiştên mezintir an elektronîkî,
Wek mînak
Kelûpelên malê, wek mînak
duçerxe, kelûpelên baxî, mase, kursî,
dolab, dûşek, refik, xalî, tiştên plastîk
ên mezin
 mûrên elêektrîkî yên mezin, wek
A
mînak makîneyên cilşûştinê, zuhaker,
sarinc û frîzer, mîkrover û ocax
makîneyên feraqşûştinê, televîziyon
 mûrên elektrîkî yên biçûk,
A
wek mînak amûrên-qehweçêkirinê,
tester, utî komputer, rîtiraş û amûrênkunkirinê (drîl) wek bermahîkên
elektronîkî tên hesab. Tu dikarî wan
bi awayê bêpere bidî cihên xwarê:
	bo navenda jinûve-bikaranînê
ya Altenessen'ê ( Lierfeldstraße
49 ) û Werden ( Laupendahler
Landstraße 150 )
bo EBE - Schadstoffmobil
	bo hinek ji firoşyaran
( ji 400 metreyên çarkunc
atmosfera firotinê û zêdetir )
Ji kerema xwe dema xwe ya radestkirina bermahîkên
mezin bi rêya xwarê hevaheng bike
	Telefon 0201 / 854-2222
	bin rêya Emailê sperrmuell@ebe-essen.de
	Bi awayê online li malpera www.ebe-essen.de/
sperrmuell-online
	
oder per App (Wir räumen ab! )
Cûreyên bermahîkên mezin (metal, plastîk, dar, bermahîkên
din ên mezin û amûrên elektrîkî) bi awayê cuda tên jêbirin,
loma di hin şert û mercan da çend dor tên wergirtin.

Weşanger
Entsorgungsbetriebe Essen GmbH
Pferdebahnstr. 32
45141 Essen

Xizmetên piştî firotinê
Telefon 0201 / 854-2222
info@ebe-essen.de
www.ebe-essen.de

Kaxezê bikaranîna sedî 100 ji kaxezên
betalkirî pêk hatiye û xwedan nîşaneya
»Blauen Engel « (Firîşteya Şîn) e.
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Çi tiştek ayîdî
kîjan zibildankê ye ?
Bi duristî ji hev
veqetîne !

Zibildanka Şîn

Zibildanka gewr

Her tiştê ji kaxez û kartûnê

Valakirin
Her 4 hefteyan
carekê

Pakêtên nameyê, pirtûk, kartûn
katalog, kaxez, pakêtên kaxezî, kartûn,
pakêt, kartûna bi pêl, kovar, rojname,
pakêtên ji kaxez an kartûnê, wek mînak
telîsên arvan, kartûnên madeyên şûştinê

Gişt bermahîkên ji ber maldariyê

Valakirin
Bi awayê
hefteyî

Bermahîkên xwarina pahtî, dar,
bermahîkên pêkhatî ji warê tenduristiyê,
wek mînak destmalên kaxezî yên berîkê,
pûşek, çesbê birînê, telîsên gêziya
elektrîkî, xweliya ramalî, xweliya pisîkê
û hwd, madeyên lewitî yên jinûve tên
vegerandin, binê cîgareyan, derman

Erebeya hilgira madeyên
ziyanbar û gemar
Her tiştê ku jehrî û rizîker
e û alavên elektrîkî yên biçûk
Baterî (bateriyên erebeyê û bateriyên
biçûk) rûnê frenê, şilava hênikker,
madeyên kîmyayî, lampeyên kêmmesref, lampeyên Flûrsent, reng,
lak mehlûl, asîd, Laugen paqijkerên
navmalî, jehrên giyayî, qutiyên spreyê
yên tê da bermahîk heye.
Ev mijar ku Schadstoffmobil kengî li nêzikî te ye, li adresa
www.ebe-essen.de / schadstoffmobil dikarî bibînî.

Valakirin
Her 2 hefteyan
carekê

Zibildanka qehweyî

Zibildanka zer

Her tişt ji mitbex û baxî

Pakêtên firotinê yên vala yên plastîkî,
metal û kampozît

	
Bermahîkên mitbexê, wek mînak
sebze, postê mêweyan, postên hêkan,
bermahîka qehweyê, kîseyên fîlter, çaya
kîseyî, hestî, bermahîkên xwarinan
 eermahîkên Giyayan, wek mînak
B
qevdegulên çilmisî, xweliya guldankên
bikarhatî, beşên çilmisî yên giyayên
nav odeyê, bermahîkên baxevaniyê,
bermahîkên kesaxtina daran, devî
û- perçîn (hûrbûyî), çîmena kurtkirî
(hişkbûyî) bermahîkên giyayan, belg,
giyayên pirpar

Valakirin
Her 2 hefteyan
carekê

	
Plastîk, wek mînak foyl, çenteyên
barî, qutiyên madeyên feraqşûştinê,
madeyên şûştinê û baldariya leşî,
zibildankên berhemên şîr, margarîn
û hwd, fom, Polî Estîrîn
	
Metal, wek mînak konserv, qutiyên
vexwarinkan, derpûş, feraqên
alûmîniyûm, derpûşê alûmîniyûm,
foylên alûmîniyûm
 ampozît, wek mînak kartûnên
K
vexwarinan û şîr (tetrapek)

Têkildarî pirs an pirsgirêkên zibildanka zer ji kerema
xwe bi awayê rasterast di gel Remondis bi hejmara
0800 / 122 32 55 bikeve têkiliyê an jî Email bişîne adresa:
dispo.essen@remondis.de

Depoya kaxetên
bermahîk
Her tiştê ji kaxez û kartûnê

Depoya şûşeyên kevn
Feraqên şûşeyî
Botrî û şûşeyên konservê, destebendî li
gorî: Şûşeya qehweyî, şûşeya sipî, şûşeya
kesk (şûşeya şîn wek şûşe nayê hesab)

Depoya kincên kevn
Tekstîlên ku êdî hewcetiya wan nemaye
Cil û berg (pakêtkirî li nav telîsê)
sol (bi awayê cot)
Nêziktirîn depoya kaxezên bermahîk, şûşeyên
kevn an jî kincên kevn dikarî li vê malperê biubînî:
www.ebe-essen.de/depotcontainer

