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Krefeld kenti çöp danıĺmanlıķı: 3660 24 80
Yayınlayan: Krefeld Kenti Belediye Baĸkanlıĵı, Çevre Koruma Dairesi

Mavi çöp kutusu Kaķıt/Karton Gr /

� Gazeteler ve dergiler

� Broĸürler ve kataloglar

� Yazı kaĵıtları ve okul defterleri

� Kaĵıt veya karton ambalajlar,

örneĵin pasta, kek kutuları

� Deterjan kartonları

� Kaĵıt poĸetler, koliler

/

Cam konteyneri Dükkana geri K

verilemeyen depozitosuz 5

ĺiĺe ve cam ambalajlar

� Gıda maddeleri ve kozmetik ürünleri

cam ambalajları, meyve suyu ve ĸarap

ĸiĸeleri

� Yemek yaĵı, sirke ve sos ĸiĸeleri

/

Sarı çöp kutusu Yeĺil nokta Bi
� Bileĸik maddeler: Süt ve meyve suyu,

   alüminyum kaplı piza kutuları, alüminyum

kaplı kaĵıtlar, kahve poĸetleri...

� Plastik maddeler: Plastik folyeler, poĸetler,

çantalar, yoĵurt, kaymak, margarin kutuları,

diĸ macunları, plastik tüpler...

Gri/kẊrmẊzẊ çöp kutusu Kalan çöp

�Yemek artıkları, kızartma ve fritöz yaĵları

� Kirlenmiĸ saĵlık malzemeleri, çocuk bezleri

� Elektrikli süpürge torbaları, süpürge çöpleri

� Taĸlı maddeler, eski porselen

� Kalemler, kaset ve video bantlar

� Duvar kaĵıdı artıkları, kedi maması artıkları

� Deĵerlendirilemeyecek her ĸey

/

Biyo çöp kutusu Bitkisel çöpler

� � 10 cm’ye kadar olan aĵaç dalları ve çalı çırpı

m � Aĵaç yaprakları, kesilmiĸ otlar

� Kesilmiĸ çiçekler ve saksı çiçekleri

tler, � Sebze artıkları

arı, � Patates ve meyve kabukları

� Kahve ve çay filtreleri

/

Kapalı çöp kutusu Kapalı çöplerinizi 
582 500 numaralı telefona bildiriniz

� Mobilya, yatak ve halılar

� Ocak ve fırınlar

� Soĵutucu cihazlar ve çamaĸır makineleri

� Radyo ve televizyonlar

� Hurda eĸyalar

/

Deķerli maddeleri toplama yeri

GSAK’ın Bruchfeld/Idastrasse 

giriĺinde. Aĺaķıda belirtilen yeterli

cı   miktardaki malzemeler toplanır:

� Kaĵıt, karton, ambalajlar

� Hurda eĸyalar

eri � Yeĸil noktalı çöpler (en fazla 1 m³)

� Karıĸık inĸaat çöpleri, inĸaat molozları

� Metal ve demir parçalar, eski araba lastikleri

� Kapalı çöpler

/

Zararlı maddelerin toplanması D

Bruchfeld/Idastrasse giriĺinde

  GSAK’ın zararlı maddeleri kabul

  yerinde veya seyyar toplama aracı

ile toplanır

� Kullanma tarihi geçmiĸ ilaçlar, piller

� Boyalar, lakeler ve aĵaç koruma maddeleri

� Kimyevi maddeler, ıĸıklı cam borular

� Eriyik maddeleri

� Zararlı maddeleri içeren küçük cihazlar
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