Այսօրվա աղբերը մեր վաղվա հումքերն են: Որպեսզի կարողանանք աղբերը կրկին օգտագործել, նրանք պետք է
առանձնացված / տեսակավորված ձևով հավաքվեն: Դա հնարավոր է միայն Ձեր օգնությամբ: Դուք ծանոթ եք աղբի
հեռացման նպատակով տարբեր գույներ ունեցող աղբարկղերի և հասարակական հավաքատեղերի հետ:

Շականակագույն աղբարկղ

Դեղին աղբարկղ

Դատարկված վաճառքի փաթեթներ պլաստիկ
նյութից, մետաղից և մածուծիկ նյութերից

Ամեն ինչ խոհանոցից և այգուց

 ոհանոցային աղբեր, օրինակ բանջարեղեն,
Խ
մրգերի կճեպներ, ձևերի կճեպներ, սրճի
մնացորդ, ֆիլտրերի տոպրակներ, թեյի թղթյա
փաթեթներ
Բուսական աղբեր, օրինակ չորացած
ծաղկեփնջեր, օգտագործված ծաղիկների հող,
սենյակային բույսերի չորացած մնացորդներ,
այգու աղբեր, օրինակ ծառերի, թփուտների և
ջարդված ճյուղեր /կտրված/, քաղված խոտ /
չորացած/, տերև, վայրի խոտեր

Մետաղ, օրինակ պահածոներ, հյութերի
ամաններ, կողպեքներ, Ալյումինի - մնացորդներ,
ալյումինի - փակիչ, ալյումինի թիթեղ կամ թուղթ
բաղադրյալ միացնող նյութ, օրինակ հյութերի
և կաթի թղթյա ամանները կամ թղթյա
փաթեթավորումները
պլաստիկ նյութ, օրինակ նրբաթիթեղներ,
պայուսակներ, մաքրող, լվացող և մարմնի
խնամքի համար միջոցների շշեր, կաթի
ապրանքների ամաններ և այլն, փրփուրային
նյութեր, պենոպլաստ
Դատարկում ամեն 2 շաբաթ

Դատարկում ամեն 2 շաբաթ

Կապույտ աղբարկղ/թղթի
կոնտեյներ

Գորշ գույնի աղբարկղ

Ամեն ինչ թղթից և ստվարաթղթից

Ծրարներ, գրքեր, ստվարաթղթեր, կատալոգներ,
թուղթ, թղթե փաթեթ, թղթե արկղիկներ, ծալքավոր
ստվարաթուղթ, ամսագրեր, թերթեր, փաթեթներ
թղթից և թղթե արկղիկներից, օրինակ փոշու
տոպրակներ, լվացքի փոշու թղթե արկղիկներ

Բոլոր մնացորդները տնային տնտեսությունից

Պատրաստված ուտելիքի մնացորդներ, միս,
աղբեր հիգենայի բնագավառից, (օրինակ թղթյա
անձեռոցիկներ, պամպերսներ, ժապավեն),
փոշեծծչի տոպրակ, տեխնիկական աղբ, մոխիր,
բարելավում կատուների տեղի համար, և
այլն, կեղտոտված երկրորդական հումք կամ
կոնցենտրատ, ծխախոտի մնացորդներ

Դատարկում ամեն 4 շաբաթ

Դատարկում ամեն շաբաթ

Ոչ ստանդարտ մեծ աղբեր և
էլեկտրոնային թափոն
Բոլոր մեծագույն կամ էլեկտրոնային

 նային տնտեսության իրեր, հեծանիվներ, այգու
տ
կահույք, սեղաններ, աթոռներ, պահարաններ,
ներքնակներ, դարակներ, խալիներ
 լեկտրոնիկա, լվացքի մեքենաներ, սառնարաններ,
Է
հեռուստացույցներ, էլեկրական մարտկոցներ և
կաթսաներ, ամանեղենը լվացող մեքենաներ, չորացուցիչ,
համակարգիչ

Անվճար տեղափոխում Ժամկետները հեռախ
0201 / 854 - 1111կամ էլեկտրոնային փոստո sperrmuell @ ebeessen.de
Փոքր էլեկտրոնային սարքավորումներ, հարդուկը, ծակիչ
մեքենաները, սափրիչը, տոստերը և սուրճի մեքենաները
պետք է տարվեն աղբերի վերամշակման վայր
Հանձնումն անվճար: Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է
ստանալ 0201/854-2222 հեռախոսահամարով

Թունավոր նյութերի
տեղափոխում

Ամեն ինչ, ինչը թունավոր և քիմիականորեն
ագրեսիվ է

Մարտկոց (ավտոմեքենայի և փոքր մարտկոցներ), արգելակման հեղուկ, սառեցման հեղուկ,
քիմիական նյութեր, էլեկտրոէներգիա խնայող
լուսավորիչ, լուսավորող նյութի խողովակներ,
գույներ, քսուկներ, խառնող միջոցներ, թթուներ,
լվացող լուծույթներ, տնային տնտեսության համար
մաքրող նյութեր, բույսերի թույներ, աերոզոլային
բալոնիկներ մնացորդներով.
Անվճար հանձնում թունավոր նյութերի տեղափոխմանըԼրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է
ստանալ 0201/854-2222 հեռախոսահամարով

Pferdebahnstraße 32 I 45141 Essen
Telefon 0201/854-2222 I info@ebe-essen.de I www.ebe-essen.de

Հին ապակու կոնտեյներ
Ամեն ինչ, ինչը ապակուց է

Շշեր և պահածոների ապակիներ, խմելու
ապակիներ տարաբաժանված; շականակագույն
ապակի, սպիտակ ապակի, կանաչ ապակի

Հին հագուստների կոնտեյներ

Հագուստ /փաթեթավորված տոպրակների մեջ/,
կոշիկներ /զույգերով կապված/

armenisch

Որ աղբարկղի մեջ ի՞նչն է պատկանում:

deutsch

Was gehört in welche Tonne?
Abfälle von heute sind unsere Rohstoffe von morgen. Um Abfälle wiederverwerten zu können, sollten sie
getrennt gesammelt werden. Dies geht nur mit Ihrer Hilfe. Sie kennen die verschiedenfarbigen Behälter und
die öffentlichen Sammelplätze für die Abfallentsorgung. In der Übersicht sehen Sie genau, was wohin gehört:

Braune Tonne

Gelbe Tonne

Restentleerte Verkaufsverpackungen
aus Kunststoff, Metall und
Verbundstoffen
 unststoff, z. B. Folien, Tragetaschen,
K
Flaschen von Spül-, Wasch- und Körperpflegemitteln, Becher von Milchprodukten, etc., Schaumstoffe, Styropor

Metall,
z. B. Konserven, Getränkedosen,
Verschlüsse, Alu-Schalen, Alu-Deckel,
Alu-Folien
 erbundstoff, z. B. Getränke- und
V
Milchkartons
Leerung alle 2 Wochen

Alles aus Küche und Garten
Küchenabfälle, z. B. Gemüse, Obstschalen, Eierschalen, Kaffeesatz, Filtertüten,
Teebeutel, Knochen
Pflanzenabfälle, z. B. verwelkte Blumensträuße, verbrauchte Blumenerde,
verwelkte Teile von Zimmerpflanzen,
Gartenabfälle, z. B. Baum-, Strauch- und
Heckenschnitt (zerkleinert), Rasenschnitt
(angetrocknet), Laub, Wildkräuter
Leerung alle 2 Wochen

Blaue Tonne/Papiercontainer
Alles aus Papier und Pappe
Briefumschläge, Bücher, Kartons,
Kataloge, Papier, Papiertüten, Pappe,
Schachteln, Wellpappe, Zeitschriften,
Zeitungen, Verpackungen aus Papier
oder Pappe, z. B. Mehltüten,
Waschmittelkartons
Leerung alle 4 Wochen

Sperrmüll und Elektroschrott

Alle größeren oder elektronischen Gegenstände
Hausrat, Fahrräder, Gartenmöbel, Tische, Stühle,
Schränke, Matratzen, Regale, Teppiche, sperrige
Kunststoffgegenstände
Großelektrogeräte, Waschmaschinen, Kühl- und
Gefrierschränke, Fernsehgeräte, Öfen und Herde,
Geschirrspülmaschinen, Trockner, Computer

Graue Tonne

Alle Reste aus dem Haushalt
gekochte Essensreste, Fleisch, Abfälle aus
dem Hygienebereich, z. B. Papiertaschentücher, Windeln, Pflaster, Staubsaugerbeutel, Kehricht, Asche, Katzenstreu etc.,
verschmutzte Wertstoffe, Zigarettenkippen
Leerung wöchentlich
Kostenlose Abholung. Termine unter
0201/854-1111 oder per E-Mail an
sperrmuell@ebe-essen.de
Kleinelektrogeräte, Bügeleisen, Bohrmaschinen,
Rasierer, Toaster und Kaffeemaschinen müssen
zum Recyclinghof gebracht werden.
Die Abgabe ist kostenlos.
Weitere Informationen unter 0201/854-2222

Schadstoffmobil / Recyclinghof

Alles was giftig und ätzend ist
Batterien (Auto- und Kleinbatterien),
Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit, Chemikalien, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, Farben, Lacke, Lösungsmittel, Säuren,
Laugen, Haushaltsreiniger, Pflanzengifte,
Spraydosen mit Resten
Kostenlose Abgabe am Schadstoffmobil.
Mehr Information unter 0201/854-2222

Pferdebahnstraße 32 I 45141 Essen
Telefon 0201/854-2222 I info@ebe-essen.de I www.ebe-essen.de

Altglascontainer

Alles aus Glas
Flaschen und Konservengläser, Trinkgläser
sortiert nach: Braunglas, Weißglas,
Grünglas

Altkleidercontainer

Textilien, die nicht mehr benötigt
werden
Bekleidung (in Tüten verpackt),
Schuhe (paarweise gebündelt)

