مراکز بازیافت

مراکز بازیافت زباله در منطقه
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim

ظرف مخصوص شیشه

اجسام پالستییک

فلزات

سایر مواد قابل بازیافت

الیاف

ضایعات رت
الک�ونییک

کارتریج های تونر

چوب کهنه

نخاله ساختما�

باد ویندزهایم
Walkmühle 8, 91438 Bad Windsheim

رس و صدا؟  -نه ،خییل ممنون!

دور ت ن
ریخ� زباله ها ،لطفاً فقط در روزهای کاری و از ساعت  7صبح تا  7بعد از انجام ریگ�د

زباله ها را درست جدا کنید!

شیشه سفید

بورگبرنهایم
Aumühlweg, 91593 Burgbernheim
بورگهاسالخ
Nürnberger Straße 27, 96152 Burghaslach
دتندورف
Deponiestraße 1, 91456 Diespeck

شیشه ب ز
س� و آ�

امسکیرشن
Raiffeisenstraße, 91448 Emskirchen
مارکت ارالخ
An der Staatsstraße 2252, 91459 Markt Erlach
شاینفلد
Bauhofstraße, 91443 Scheinfeld

شیشه قهوه ای

زوگنهایم
Hürfelderstraße am Bauhof, 91484 Sugenheim
اوالفلد
Rosenhofstr. 6, 91486 Uehlfeld
نویاشتات آن در آیش
Raiffeisenstr. 9, 91413 Neustadt a.d.Aisch
اوفنهایم
Buchenweg 3, 97215 Uffenheim

در ظرف نریزید!
ضایعات پس مانده:
y yاجسام سنیک
y yچی�
y yشیشه ضدحریق
y yشیشه رسب دار

سایر مواد بازیافتی پذیرفته می شوند ،به عنوان مثال:
کیسه های کاغذی (به عنوان مثال کیسه سیمان) ،شیشه های مسطح و آینه  ،روغن های
مخصوص سرخ کردن

اطالعات ن�

رش
نا�  Iمدیریت منطقه نوی اشتات آن در آیش – باد ویندزهایم
طراحی  Iفابیون مارکت اند مدین
تاریخ انتشار اول فوریه 2020
عکس ها  Iمدیریت منطقه ،فابیون مارکت اند مدینwww. abfallbild.de ،

مشاوره در خصوص زباله

تلفن92-3435 09161 :
ایمیلAbfall@kreis-nea.de :
www.kreis-nea.de

امور بازیافت منطقه نوی اشتات آن در آیش-باد ویندزهایم

همه مراکز بازیافت زباله همه مواد قابل بازیافت را قبول نمی کنند.
یت
بازیاف� را
اطالعات مربوط به اینکه کدام مرکز بازیافت چه ماده قابل
قبول می کند و ساعات کاری این مراکز را می توانید از طریق وبسایت
 www-kreis-nea.deیا برنامه مخصوص زباله  NEAبه دست بیاورید.

برنامه زباله
بارگ�ی و استفاده رایگان است
ری

ظرف مخصوص زباله های پسماند

ظرف مخصوص کاغذ

ظرف مخصوص زباله های زیستی

ظرف زردرنگ

اقالم بهداش�

گرد و خاک ،کیسه های جاروبر�

پوست میوه و ب ز
س�یجات

گل ،شاخ و برگ

روزنامه ها ،برشورها

کیسه های کاغذی

بسته بندی های پالستییک

کامپوزیت های کاغذی

کفش و لباس مستعمل

چی�

یق
با� مانده غذا

زباله های باغبا�

کتاب ها

بسته بندی های مقوا�

قوطی ها

آلومینیوم ،ترکیبات آلومینیوم

رت
خاکس� ،سیگار( ،رسد!)

سایر زباله ها

رت
فیل� چای و قهوه

کاغذ مخصوص ت ن
نوش�

کارتن ها

است�ن
بسته بندی های پیل ری

فویل های پالستیک

زباله های ب ز
س� (شاخه ها  ،برگ ها ،
رت 3
چمن) تا  1م� در ظرف مخصوص
س� .مقادیر رت
زباله های ب ز
بزرگ� باید در
محل کمپوست تحویل داده شود.

در ظرف مخصوص زباله های زیستی نریزید!

داروها ،لوازم پانسمان
تن
انداخ� داروهای
هنگام دور
رت
تاریخگذشته :از دس�یس کودکان یا
جلوگ�ی کنید!
افراد در معرض خطر
ری

هرگز زباله های یت
زیس� را در کیسه های پالستییک یا کیسه های پالستییک قابل
کمپوست شدن نریزید.

در ظرف مخصوص کاغذ نریزید!
بقایای کاغذدیواری ،رتت�ا پک و کامپوزیت های کاغذی را نریزید!

در ظرف زردرنگ نریزید!

