NEBUĎME LENIVÍ,
TRIEĎME ODPAD!

PAPIER
10 ČASOPISOV sa môže
zmeniť na krabicu z TV

SKLO
5 POHÁROV

stačí na výrobu vázy

PLASTY
Z 30 PET FLIAŠ

môže byť fleecová bunda

KOVY
Zo 670 HLINÍKOVÝCH
PLECHOVIEK
sa môže vyrobiť rám
na bicykel

BIOODPAD

NE LEGYÜNK LUSTÁK,
GYŰJTSÜK SZELEKTÍVEN
A HULLADÉKOT!

www.zelenybod.sk

PAPÍR

IDE TARTOZNAK:

PATRIA SEM:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné
letáky, stlačené krabice,
kartóny, papierové obaly,
papierové tašky. V malom
množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo
skartovaný papier.

NEPATRIA SEM:
Väzbové obaly kníh, mokrý,
mastný alebo znečistený
papier, asfaltový
a dechtový papier, použité
plienky a hygienické
SKLO
potreby, alobal, celofán
a pod.

PATRIA SEM:
Nevratné obaly zo skla
z alkoholických alebo
nealkoholických nápojov,
poháre, tabuľové sklo
z okien a dverí (väčšie
množstvo patrí na zberný
dvor), sklenené črepy a pod.

NEPATRIA SEM:
Porcelán, keramika, drôtené
sklo, autosklo, zrkadlá,
TV obrazovky, pozlátené
a pokovované sklo alebo
technické druhy skla.
Vratné fľaše vracajte späť
do obchodu.

PATRIA SEM:
Neznečistené stlačené
alebo zošliapnuté PET fľaše
z nápojov, plastové
a mikroténové vrecká,
baliace fólie, polystyrén,
tégliky z jogurtov, obaly z CD,
obaly z pracích a čistiacich
prostriedkov a kozmetiky.

NEPATRIA SEM:
Mastné obaly so zvyškom
potravín, podlahové
krytiny, novodurové rúrky,
obaly z nebezpečných
látok, ako napr.SKLO
motorových
PAPIER
olejov, farieb a pod.

PATRIA SEM:
Kovové obaly, konzervy,
kovové výrobky
a súčiastky, alobal,
nápojové plechovky.
Triedia sa podľa pokynov
obce/mesta.

NEPATRIA SEM:
Kovové obaly kombinované s iným
materiálom, napr. tuby z krémov
a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy.
Kovové obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok. Nadrozmerný
kovový odpad je potrebné odniesť do
zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

FÉMEK

PATRIA SEM:
Šupky, čajové vrecúška,
ovocie, zelenina, odpad
z verejnej zelene, lístie, tráva,
záhradný odpad.

NEPATRIA SEM:
Mäso, popol, stavebný odpad
a pod.

BIOHULLADÉK

ZELENÝ BOD je ochrannou známkou.
Obal označený ochrannou známkou Zelený bod prosíme umiestňovať do triedeného zberu.

PAPIER

PLASTY

10 FOLYÓIRAT

KOVY

TV-csomagolóanyaggá
változhat

ÜVEG
SKLO

PAPIER

PLASTY

KOVY

5 POHÁR

elegendő egy váza
legyártásához

MŰANYAGOK
PLASTY

KOVY

30 PET-PALACKBÓL
polárkabát készíthető

670 ALUMÍNIUM
DOBOZBÓL

egy kerékpárvázat lehet
gyártani

újságok, folyóiratok, irodai
papír, szórólapok, összepréselt
dobozok, kartonpapír,
papír csomagolóanyagok,
papírtáskák. Kis
mennyiségben irodai
papír gémkapcsokkal vagy
iratmegsem-misítőben
megsemmisített papír.

IDE TARTOZNAK:
Alkoholos, illetve
alkoholmentes, vissza nem
váltható üvegből készült
göngyölegek, poharak,
ablakok és ajtók síküvegei
(nagyobb mennyiségben
hulladékudvarba valók),
üvegtörmelék stb.

IDE TARTOZNAK:
Nem szennyezett,
összenyomott vagy
összetaposott italos
PET-palackok, műanyag
zacskók, csomagolófóliák,
polisztirol, joghurtos
dobozok, CD-borítók,
mosó-, tisztítóeszközök és
kozmetikumok csomagolása.

IDE TARTOZNAK:
Fém csomagolóanyagok,
konzervdobozok, fémből
készült termékek és
alkatrészek, alumíniumfóliák,
dobozos üdítők. A falu/város
utasításainak megfelelően
kell szelektálni.

IDE TARTOZNAK:
Héjak, teafilterek, zöldség,
gyümölcs, kommunális
zöldhulladék, levelek, fű,
kerti zöldhulladék.

www.zelenybod.sk

NEM TARTOZNAK IDE:

Könyvborítók, zsíros,
vagy szennyezett papír,
bitumenes vagy szurkos
papír, használt pelenka
és betétek, alufólia,
ÜVEG
celofán stb.

PAPÍR

MŰANYAGOK

ÜVEG

PAPÍR

MŰANYAGOK

KOVY

NEM TARTOZNAK IDE:

Porcelán, kerámia,
üveg, autóüveg, tükrök,
TV-képernyők, aranyozott
vagy fémmel szórt
üveg, technikai üvegek.
A betétdíjas üvegeket vigyék
vissza az üzletekbe.

NEM TARTOZNAK IDE:

Élelmiszer-maradékokat
tartalmazó zsíros
csomagolóanyagok,
talajburkolatok, PVC-csövek,
veszélyes anyagok, mint
ÜVEG
PAPÍR
pl. motorolaj, festékek
csomagolóanyagai stb.

NEM TARTOZNAK IDE:

Más anyaggal kombinált fém
csomagolóanyagok, például krém- és
pasztatubusok. Puha zacskók, pl.
kávé. Veszélyes anyagmaradványokat
tartalmazó fém csomagolóanyagok.
Túlméretes fémhulladékot fémhulladéktelepre, illetve hulladékudvarba kell
szállítani.

NEM TARTOZNAK IDE:

Hús, hamu, építési
hulladék stb.

A ZÖLD PONT védjegy.
A Zöld Pont védjeggyel ellátott csomagolóanyagokat, kérjük, a szelektív hulladéktárolókba dobják.

