
النفايات غير العضويه الحاويه 
الفضية

يهالنفايات العضويه في الحاويه البن االوراق يتم تكديسها او في الحاويه 
الزرقاء

المعلبات ترمى في االكياس الصفراء الزجاج يرمى في الحاويه

دادكل النفايات الغير قابله لالستر

االدوية القديمة
الرماد
المستلزمات المنزلية
مستحضرات العنايه الشخصيه
االلبسه غير قابله لالستعمال
الخشب المنشور
المناشف 
االحذيه المهترئه
االلعاب
اكياس المكنسه الكهربائيه
ورق الجدران
اشرطة الفيديو
الحفاضات
اعقاب السجائر

النفايات العضويه مثل نفايات 
المطبخ والحدائق

االزهار
الخبز
قشور البيض
بقايا الخضار
السمك
اللحم والسجق
بقايا القهوة
العظام
اوراق الشجر
بقايا الفاكهة
بقايا االعشاب
بقايا الطعام
االعشاب الجافه

الكرتون واالوراق

كتب
منشورات
دفاتر
كاتالوكات
دليل الهاتف

مغلفات ورقيه او كرتونيه ذات 
النقطه الخضراء او بدونها
مجالت
صحف

المعلبات ذات النقطه الخضراء
;المعدنيه وتتضمن

المعدنيه
علب المشروبات-

المعلبات-

;البالستيكيه وتتضمن
الكؤؤس-
الزجاجات-

رقائق التغليف-
الليف -

;المواد المركبه وتتضمن

علب الحليب والمشروبات -
الكرتونيه

زجاجات التعليب والحفظ وهي 

االواني الزجاجيه القديمه-
القوارير-

زجاجات التعليب-
زجاجات الخمور-

زجاجات الشامبانيا-
زجاجات النبيذ-

يرجى فصل الزجاج حسب اللون

للزجاج ; الحاويه البيضاء -
االبيض او عديم اللون

للزجاج البني;  الحاويه البنيه-
الحاويه الخضراء للزجاج -

االخضر وبقيه االلوان

الترمي هذه االشياء في الحاويه 
الفضيه

االوراق
البطاريات
مخلفات البناء واالتربه
فضالت الطعام
المواد الكيماويه
االجهزه الكهربائيه
الزجاج
نفايات الحدائق

المعلبات الفارغه ذات النقطه 
الخضراء

التلقي هذه االشياء في الحاويه ذات 
اللون البني

ورق االلومنيوم
رماد الفحم

التراب-مخلفات البناء 
مستلزمات العنايه الشخصية
االلبسه
مخلفات تكنيس الشارع
اكياس النايلون
المنسوجات
الحفاضات
اعقاب السجائر

الترمي هذه االشياء في الحاويه 
الزرقاء

الورق المطلي
الصور الورقيه
ورق التواليت
الورق المتسخ
علب الحليب والمشروبات الكرتونيه
ورق الجدران

الترمي هذه االشياء في االكياس 
الصفراء

كل المنتجات الخشبيه والورقيه -
والمعدنيه ذات الهيئه غير معلبه
;مثال

القدور والطناجر وااللعاب 
واسطوانات التسجيل

الزجاج-
الورق والكرتون ذات النقطه 
الخضراء او بدونها
بقايا النفايات

الترمي هذه االشياء في حاويات 
الزجاج

المزهريات
زجاج النوافز
الصحون
المصابيح الكهربائيه
السيراميك
االباجور ـــ ـ ـ يتم التخلص منها 
 في مكب النفايات الواقع في شارع

Kapellenstraße

المرايا

روديرماركفرز النفايات لمدينه دليل  هاتفلالستعالمات  06074-911-956


