JAK TŘÍDIT aneb CO KAM PATŘÍ
Sběrné nádoby bývají polepeny obrázky a instrukcemi, které přesně popisují, co do nich patří
a co ne. Doporučujeme sledovat a dodržovat tyto instrukce.

KONTEJNER NA PLASTY

SHRNUTÍ:













PATŘÍ
PET láhve - sešlapané, včetně víček,
kelímky od jogurtů,
obaly od špaget, bonbónů, čipsů,
tácky z balené zeleniny a ovoce,
obaly z CD
sáčky z odnosu potravin,
tašky z igelitu,
obaly od šampónů, kosmetky, pracích a
čistcích prostředků (prázdné, vypláchnuté,,
obaly a balicí fólie od spotřebního zboží,
bublinkové fólie a další,
fólie, do nichž jsou baleny PET lahve s nápoji,
pěnový polystyrén (menší kusy, větší do
sběrného dvora,.
krabice od džusů, mléka (nápojové kartony, sešlapané.










NEPATŘÍ
obaly se zbytky potravin
nebo čistcích přípravků,
podlahové krytny,
PVC,
novodurové trubky,
koberce,
obaly od olejů, žíravin,
barev a jiných
nebezpečných látek,
obaly silně znečištěné,
obaly od chemikálií a
barev.

Do kontejnerů na plasty lze vhazovat obaly s následujícím označením (mimo to i
obaly označené č. 7,:

KONTEJNER NA PAPÍR














NEPATŘÍ
uhlový (karbonový, papír,
mastný nebo jakkoliv
znečištěný papír,
nápojové kartony (u nás
patří do plastů,,
dětské pleny a hygienické
potřeby.

Poznámka: papír s kancelářskými sponkami nevadí.
Do kontejnerů na papír lze vhazovat obaly s následujícím označením:




KONTEJNER NA SKLO

PATŘÍ
noviny, časopisy, sešity,
krabice – sešlapané,
papírové obaly, kartony z lepenky,
knihy – pouze bez vazby,
dopisní obálky s fóliovým okénkem,
ostatní papír všeho druhu,
papírové obálky – pokud obsahují bublinkovou
fólii, je nutno ji odstranit!,.





PATŘÍ
sklo – barevné i čiré,
všechny nevratné láhve od piva, vína, alko i
nealko nápojů,
zavařovací sklenice, skleničky,
tabulové sklo z oken a dveří,
veškeré skleněné nádoby.

Poznámka: vytříděné sklo nerozbíjejte,
znesnadnili byste tm jeho další dotřídění.









NEPATŘÍ
keramika, porcelán,
drátované sklo,
autoskla,
zrcadla,
zlacené a pokovené sklo,
monitory televizí a počítačů,
zářivky, výbojky, žárovky
apod.

Do kontejnerů na papír lze vhazovat obaly s následujícím označením:

