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QELQPAKETIME MBETJE ORGANIKE MBETURINA

-  kutitë e qumështit dhe 
të pijeve

-  gota kosi dhe ajke
- qese makaronash
- tuba mustarde
- paketimi i drithrave
- kanoçe ushqimi
-  tabaka dhe paketime 

plastike për ushqim
- qese paketimi
-  material mbushës 

i paketimit për 
transport, si p.sh. 
mbështjellëse me 
flluska, Styropor®

-  shishet e 
detergjenteve të 
pastrimit

- shishe shampo
- kanoçe për spërkatje
- tapa shishesh

Paketime boshe 
njëpërdorimshëm prej 
qelqi
-  Shpëlarja nuk është e 

nevojshme
-  Kapakët nuk duhet të 

zhvidhosen
-  jo pjata, jo porcelan, 

jo gota për të pirë, jo 
xham dritareje 

Më mirë t’i shmangniLetër, karton, kuti 
kartoni
Ju lutem sheshoni kutitë 
e kartonit, p.sh. palosini 
ose grisini

-  maska 
njëpërdorimshme

-  doreza 
njëpërdorimshme

- bishta cigaresh
- pelena
- plehra
-  qese fshese me korrent
- porcelan, qeramikë
- copëza letër-muri
- pasqyra
- lodra të thyera
-  kaseta muzike dhe 

video
-  jashtëqitje mace 
-  artikuj higjiene si 

pambuk, shtupë 
pambuku, peceta të 
lagura

-  sfungjerë dhe pëlhura 
enësh

Paketim prej letre, kartoni 
ose kuti kartoni si: 
-  paketimi i furrës së 

bukës
- kuti vezësh
-  material mbushës për 

kutitë e transportit 
prej letre, kartoni, kuti 
kartoni

-  qese mielli e sheqeri
-  qese letre
-  kuti çokollatash
Jo-paketim prej letre, 
kartoni ose kuti kartoni si:
- letra
- zarfe
- libra
- letër ambalazhi
- katalogë
- revista
- gazeta

Koshi i deritanishëm 
FLACH mbetet në vend 
dhe do të jetë një kosh 

letre i pastër.

Mbetje organike
-  paketojini në gazetë, 

qese letre ose hidhini 
lirisht

-  MOS përdorni 
qese plastike (të 
kompostueshme)

-  ushqimet hidhini PA 
paketim

Mbeturinat e kuzhinës
-  Mbetjet (të 

papërpunuara dhe të 
gatuara)

-  Mbetjet e djathit, mishit, 
sallamit dhe peshkut 

-  Mbetjet e bukës dhe 
brumit 

-  Mbetjet e frutave dhe 
perimeve

- Mbetjet e agrumeve
-  Filtra kafeje dhe qese 

çaji
-  Lëvozhgat e vezëve 

dhe arrave
Letra higjienike
-  peshqir kuzhine prej 

letre
- peshqir letre
- peceta letre
Mbeturinat e kopshtit
-  Mbetje bari, gjethesh, 

barishtesh
-  bimë, dhè për mbjellje, 

rizoma të vogla
-  krasitje nga pemët 

dhe gardhet

-  Të gjitha shishet 
e qelqit që nuk 
depozitohen p.sh. për 
verë, shampanjë, pije 
alkoolike, uthull, vaj, 
qumësht, lëngje

-  Shishet e qelqit, p.sh. 
shishe parfumi

-  Kavanoza me reçel, 
turshi dhe mustardë

-  Ambalazhe të tjera 
qelqi 

  për fruta, salca, supa, 
perime

LETËR

e re e re e re

Të gjitha paketimet 
boshe që nuk janë 
prej letre ose qelqi 
= të ashtuquajturat 
paketime të lehta (LVP)
-  Ju lutemi ndani 

komponentët e 
paketimit nga njëri-
tjetri, p.sh. hiqeni 
kapakun dhe hidheni

-  shpëlarja nuk është e 
nevojshme

-  mos i vendosni njëra 
në tjetrën

Për porosi, ankesa dhe pyetje 
ju lutemi kontaktoni partnerin e asgjësimit 

të sistemeve të dyfishta: PreZero dhe KURZ në: 
www.verpackungsabfall-lb.de 

ose Tel. 0800 / 589 3854

Për porosi, ankesa 
dhe çdo pyetje ju lutemi kontaktoni 

AVL-ServiceCenter në: 
www.avl-lb.de ose Tel. 07141 / 144 2828

Kontejnerët e rinj
 do të dorëzohen nga fundi 

i shtatorit 2021.
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