ново

ново

SERBISCH

Одвајање рециклабилних материјала од 1. јануара 2022
ново

АМБАЛАЖА

СТАКЛО

Сва празна амбалажа
која није од папира
или стакла = тзв. лака
амбалажа (LVP нем.)
-	Одвојите компоненте
амбалаже једнe од
других, нпр. уклоните
поклопац и тако
одложите.
-	Није потребно
испирање
-	Не слагати једно на
друго

Празна стаклена
амбалажа за
једнократну употребу

-	Картонске амбалаже од
млека и других пића
-	Чаше од јогурта
- Кесе од тестенине
- Тубе сенфа
-	Фолија од мусли
плочица
- Конзерве
-	Пластичне посуде и
фолије за храну
- Фолије за паковање
-	Материјал за паковање
као нпр. фолија са
ваздушним јастучићима,
стиропор®
-	Флаше од средстава за
чишћење и одржавање
домаћинства
-	Флашице шампона
-	Боце дезадоранса
- Чепови за флаше

-	Све стаклене флаше
без депозита, нпр. за
вино, пенушаво вино,
жестока пића, сирће,
уље, млеко, сокове
-	Стаклене бочице, као
нпр. бочице парфема
-	Тегле од џемова,
киселих краставчића и
сенфа
-	Остала стаклена
амбалажа за воће,
сосове, супе, поврће

-	Није потребно
испирање
-	Поклопци се не морају
одвртати
- 	Није предвиђено за
посуђа, порцелан, чаше
за пиће, прозорска
стакла

Испорука нових контејнера
ће започети крајем септембра 2021.
године.
За поруџбине, рекламације и питања
обратите се партнерима за одлагање
дуалних система: PreZero и KURZ на:
www.verpackungsabfall-lb.de
или на тел. 0800 / 589 3854

ПАПИР

БИО-ОТПАД

Папир, картон,
картонске кутије

Органски отпад

Водите рачуна да
картонске кутије
буду спљоштене нпр.
савијањем или цепањем

Амбалажа од папира,
картона или картонске
кутије, на пример:
-	Папирне кесе из пекаре
-	Кутије за јаја
-	Материјал за пуњење
кутија од папира или
картона
-	Папирне вреће од
брашна и шећера
-	Папирне кесе
-	Кутије слаткиша
Предмети од папира
или картона који нису
амбалажа:
-

Писма
Коверте
Књиге
Украсни папир
Каталози
Часописи
Новине

-	Спакован у новине,
папирне кесе или само
убачен
-	НЕМОЈТЕ користити
(компостабилне)
пластичне кесе
-	Намирнице баците БЕЗ
амбалаже

Кухињски отпад
-	Остаци хране (сирови
и кувани)
-	Остаци сира, меса,
кобасица и рибе
-	Остаци хлеба и пецива
- Остаци воћа и поврћа
- Отпад цитрусног воћа
-	Филтери за кафу и
кесице чаја
- Љуске јаја и ораха
Хигијенски папири
- Кухињски убруси
-	Папирни убруси за
руке
- Папирне салвете
Баштенски отпад
-	Трава, лишће, биљни
отпад
-	Биљке, земљиште за
саксије, мало корење
-	Остаци након
орезивања дрвећа и
живе ограде

ОСТАЛИ ОТПАД

Најбоље избегавати
ову врсту отпада

-	Маске за једнократну
употребу
-	Рукавице за
једнократну употребу
- Опушци цигарета
- Пелене
- Смеће
- Кесе за усисивач
- Порцелан, Керамика
- Остаци тапета
- Огледала
- Поломљене играчке
-	Музичке и видео касете
- Песак за мачке
-	Хигијенски предмети
као што су туфери
вате, штапићи за уши,
влажне марамице
-	Сунђери и крпе за
посуђе

Досадашњи FLACH
контејнер остаје и
постаје контејнер
само за папир.
За поруџбине, рекламације
и питања, обратите се
AVL сервисном центру на:
www.avl-lb.de или на тел. 07141 / 144 2828

