Jednoduché třídění odpadu!
V případě otázek se obraťte na spolek Umwelt Verein Tirol www.umwelt-tirol.at, e-mail: info@umwelt-tirol.at
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Duté skleněné
nádoby, jako láhve,
flakony, zavařovací
sklenice, lahvičky od
kosmetiky, skleněné
ampule

Plechovky z bílého
plechu, plechovky
od nápojů, konzervy,
alobal, víčka od
nápojových láhví,
plechovky od barev
a laků pouze zbavené
všech zbytků,
zcela vyprázdněné
nádoby od sprejů
(bez hnacího plynu)

Papír: noviny,
časopisy, prospekty,
letáky, sešity,
knihy, kancelářský
papír, katalogy,
obálky s okénkem,
nepotažený a čistý
papír

Plastové fólie, obaly
od nápojů, kelímky
od kávy, obaly od
vakuovaných potravin,
obaly od zmrazených
potravin, vypláchnuté
obaly od čisticích prostředků a kosmetiky

Velké elektrospotřebiče, jako pračky, myčky,
lednice, mrazáky,
televize, počítače
a monitory

Karton
(prosím složte):
Krabice, lepenka,
kartony, papírové
tašky

Kompozitní obaly,
např. blistry od léků.

Zbytky ovoce
a zeleniny, zkažené
potraviny a zbytky
potravin, skořápky od
vajec, kávová sedlina
a kávové filtry,
vylouhovaný sypaný
čaj a čajové sáčky,
řezané květiny,
dřevitá vlna,
dřevěné uhlí a dřevěný
popel, zahradní odpad

Starý olej, baterie,
rozpouštědla,
nitroředidla,
kosmetika,
barvy a laky, rtuť,
dezinfekční prostředky, fotografické
chemikálie, léky,
kyseliny, louhy

Domovní odpad, který
se kvůli velikosti/tvaru
nevejde do kontejneru
na směsný odpad,
rozbitý nábytek,
koberce, sportovní
potřeby, lyže, dětské
kočáry, staré dřevo
a staré železo

Odpad, který nelze
odevzdat k recyklaci:
rozbitý porcelán
a keramika,
cigaretové nedopalky,
popel z kamen na
uhlí, sáčky z vysavače, zubní kartáčky,
ramínka, punčocháče,
jednorázové pleny,
hygienické potřeby,
rozbité hračky, žárovky, magnetofonové
kazety/videokazety

Pečlivě roztřiďte
čiré a barevné sklo
a odstraňte uzávěry!
Zkontrolujte, že se
nejedná o zálohované láhve, které jsou
určené k opětovnému
plnění!

Polystyren (je vhodné
třídit zvlášť) –
informujte se prosím u
svého obecního úřadu.

Malé elektrospotřebiče, jako toustovače,
mobilní telefony, fény,
holicí strojky, rádia,
kalkulačky,
úsporné žárovky,
zářivky, baterie

Staré jedlé oleje a tuky Funkční nábytek
prosím ve speciálních a předměty – infornádobách Öli!
mujte se prosím u
obecního úřadu ohledně re-use sběrny!
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Uzávěry,
víka, porcelán,
kameninové láhve,
keramika, skleněné
nádobí, sklenice,
žárovky

Kompozitní materiály,
obaly od sprejů
a plynové kartuše atd.
se zbytkem obsahu

Obaly od zmrazených
potravin (s povrchovou úpravou), uhlový
papír, celofán, tapety,
papírové kapesníky,
obaly od nápojů

Vše, co nepatří
mezi obaly:
např. rozbité hračky,
zubní kartáčky,
ramínka, punčocháče,
audio- a videokazety,
CD

Elektrické vláčky
(koleje, vagónky),
autodráhy, CD,
magnetofonové
kazety, videokazety,
tonery, hudební přání

Umělé stelivo pro kočky, sáčky z vysavače,
jednorázové pleny,
cigaretové nedopalky,
nebezpečný odpad,
směsný odpad, popel
z kamen na uhlí,
veškeré obaly

Zbytků zbavené
a vypláchnuté prázdné
obaly od barev, laků,
čisticích prostředků
atd. patří mezi obaly
a je třeba zlikvidovat
odpovídajícím
způsobem!

Směsný odpad,
stavební suť,
nebezpečný odpad,
kartony

Odpad, který
lze odevzdat
k zužitkování!
Jedná se o staré látky,
jako šaty a obuv, které
lze ještě nosit, veškeré
obaly a bioodpad
a dále staré elektrické
spotřebiče
a nebezpečné látky.

Okenní sklo, zrcadla,
drátěné sklo (je
vhodné třídit zvlášť)

Hrnce, pánve, kovový
odpad z domácnosti
– do obecní sběrny
kovového odpadu

Staré elektrospotřebiče, olejové radiátory
a klimatizace se ve
všech obcích třídí
zvlášť.
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