Centre de reciclare
Articole din plastic

Metale

Centrele de reciclare din districtul
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim

Container de sticle

Bad Windsheim
Walkmühle 8, 91438 Bad Windsheim

Zgomot? -Nu, mulţumesc!

Vă rugăm să aruncaţi gunoiul doar în zilele
lucrătoare, între orele 7.00 şi 19.00.

Sticlă albă

Separaţi corect deşeurile!

Burgbernheim
Aumühlweg, 91593 Burgbernheim
Burghaslach
Nürnberger Straße 27, 96152 Burghaslach
Dettendorf
Deponiestraße 1, 91456 Diespeck

Alte materiale reciclabile

Textile

Emskirchen
Raiffeisenstraße, 91448 Emskirchen

Sticlă verde şi albastră

Markt Erlbach
An der Staatsstraße 2252, 91459 Markt Erlach
Scheinfeld
Bauhofstraße, 91443 Scheinfeld
Deşeuri electrice şi electronice

Cartuşe toner

Sugenheim
Hürfelderstraße am Bauhof, 91484 Sugenheim

Sticlă maro

Uehlfeld
Rosenhofstr. 6, 91486 Uehlfeld
Neustadt a.d.Aisch
Raiffeisenstr. 9, 91413 Neustadt a.d.Aisch
Lemn vechi

Uffenheim
Buchenweg 3, 97215 Uffenheim

NU în containere!

Deşeuri de construcţii

Deşeuri reziduale:
yy piatră
yy Porţelan
yy sticlă termorezistentă
yy sticlă de plumb
Casetă tehnică

Sunt acceptate şi alte materiale reciclabile, cum ar fi:
saci de hârtie (de ex., de ciment), sticlă plată şi de oglinzi,
grăsime de la prăjit
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Nu fiecare centru de reciclare acceptă orice
fracţie. Pe site-ul web www-kreis-nea.de
sau pe aplicaţia Abfall-App NEA găsiţi lista
centrelor de reciclare, orarul de funcţionare şi
fracţiile de deşeuri pe care acestea le acceptă.
Aplicaţia pentru gestionarea deşeurilor
Descărcare şi utilizare gratuită

Container pentru
deşeuri reziduale

Container pentru
deşeuri menajere

Container de hârtie

Containerul galben

Produse de igienă

Gunoi măturat,
saci de aspirator

Coji de fructe şi de legume

Flori, frunze

Ziare, prospecte

Pungi de hârtie

Ambalaje din plastic

Compuşi din hârtie

Încălţăminte
şi haine purtate

Porţelan

Resturi alimentare

Deşeuri de grădină

Cărţi

Ambalaje din hârtie

Cutii metalice

Aluminiu,
compuşi din aluminiu

Cenuşă, ţigări (reci!)

Alte deşeuri reziduale

Filtre de ceai şi de cafea

Hârtie de scris

Cartoane presate

Ambalaje din polistiren

Folii de plastic

Deşeuri vegetale (crengi,
frunze, iarbă tăiată) până
la 1 m3 în containerul
pentru deşeuri vegetale.
Cantităţile mai mari vor
fi predate la locul de
compostare.

NU în containerul de deşeuri menajere!

Medicamente, pansamente
Atenţie la eliminarea
medicamentelor
vechi: se va împiedica
accesul copiilor sau al
persoanelor vulnerabile!

Nu înfăşuraţi niciodată deşeurile menajere în
pungi de plastic sau în pungi de gunoi de plastic.

NU în containerul de hârtie!
Fără resturi de tapet, Tetra Pak şi compuşi din hârtie!

NU în Containerul galben!

