DEĞERLİ MADDE BİDONU
Yeni değerli madde bidonunun avantajları: Aslında yeni değerli madde bidonunu tanıyorsunuz. Bu, sarı bidon, ama şimdi kapsamı daha geniş.
Değerli madde bidonu ile Braunschweig‘de aynı zamanda çevre dostu, kolay ve pratik olan hem de sizin için daha az zahmetli olan ve de ilave
masraf çıka rmayan yeni bir atık konsepti hayata geçiriyoruz.
Bunun için plastik maddeleri ve metalleri diğer çöplerden ayırmanız yeterli olacak ve bu sayede çevre korumasına önemli bir katkıda bulunmuş
olacaksınız, zira bunların içindeki değerli maddeler geri dönüştürülebilinmektedir. Bu ise, dünyamızdaki doğal kaynakları koruyacak, enerjiden
önemli oranda tasarruf sağlayacak ve Braunschweig‘ün ökolojik dengesini iyileştirecektir.

BUNLAR ZATEN SARI
BİDONA ATILIYORDU:
Plastik ve kompoze ambalajlar örn. süt ve meyve suyu kutuları, ayrı
alüfolyo kapaklı yoğurt kutuları, çamaşır ve bulaşık deterjanı ile
şampuan kutu ve şişeleri, diş macunu tüpleri ve plastik torbalar gibi.

Metal ambalajlar örn. boş konserve kutuları, depozitosuz içecek
kutuları, saç spreyi şişeleri, tüpler ve şişe kapakları gibi.

ŞUNLAR
ATILAMAZ:
Tıraş makinesi ve mikser gibi elektrikli aletler, ampul ve piller, kumaşlar, eski
elbiseler ve ayakkabılar, inşaat ve bahçe atıkları, biyo atıklar, tahta, kâğıt ve
cam için şimdiye kadar bildiğiniz çöp atma sistemleri kullanımınıza
sunulmaktadır.

Kâğıt ve biyo atıklar için şimdiye kadar olduğu gibi yine binadaki mavi
bidon ve gerekirse biyo atık bidonu kullanımınıza sunulmaktadır. Plastik
ya da metalden oluşan büyük parçalar AEZ veya Frankfurter Straße 251
’deki ‘Kleinmengenannahmestelle’ (küçük parçalar kabul istasyonuna,
Celler Heerstraße 335, Watenbüttel) ücretsiz olarak bırakılabilir. Cam ve
Kağit atıklarınızı bölgenizdeki konteynerlere atmalısınız.

AYRICA BUNLAR DA DEĞERLİ
MADDE BİDONUNA ATILABİLİNECEK
Plastik maddeler örn. folyolar, kutular, kovalar, saksılar, evrak
folyoları, plastik kutular, plastik çatal-kaşık-bıçak, elbise askıları ve
örn. plastik arabalar gibi oyuncaklar.

Metal maddeler örn. aletler, vidalar, çiviler, açacaklar, çatalkaşıkbıçak,
rendeler, tel askılar, kilitler, alüminyum mangal ızgaraları, metal
oyuncak, tavalar ve tencereler gibi.

ALBA personeli, değerli madde bidonuna ilişkin her türlü sorunuzda size memnuniyetle yardımcı olacaktır:

Kundenservice-Center: +49 531 8862-333

E-Mail: wertstofftonne-bs@alba.info

