
• Bibliorafturi
• Cenușă (răcită)
• Tacâmuri, veselă
• Absorbante, tampoane, articole de igienă
• Lădițe pentru flori, oale din plastic sau lut
• Vopsele dispersie (întărite)
• Cartușe de imprimantă
• Pneuri de biciclete
• Brichete
• Deșeuri de ghips
• Sticlă, cioburi, sticlă pentru oglinzi
• Becuri cu halogen
• Poșete
• Excremente de câine
• Nisip pentru pisici
• Coșuri
• Produse cosmetice
• Produse alimentare ambalate
• Medicamente
• Rumeguș, vată de lemn
• Material sintetic spongios și de cauciuc
• Jucării (neelectrice)
• Saci pentru aspirator
• Gunoi din stradă
• Tapete
• Covoare
• Hârtie murdară, carton

mucava murdar și pentru
ambalaje

• Scutece
• Cutii de pizza

• Deșeuri periculoase (E)

• Deșeuri voluminoase, care ar împiedica
golirea containerului (pentru asemenea
deșeuri se poate solicita colectare specială).

• Toate deșeurile din categoria hârtie, deșeuri
biologice, sacul galben sau ecologic mobil și
cele care se depun în containerele sau în
sacii corespunzători.

CE NU DEPUNEM AICICE DEPUNEM AICI

GHID PENTRU SORTAREA DEȘEURILOR: CONTAINERUL CU DEȘEURI NERECICLABILE

INFORMAȚII GENERALE
Recipientele stau la dispoziție în volum de 60 l, 
80 l, 120 l, 240 l, 770 l și 1.100 l.

Taxa minimă pentru containerele 60 l, 80 l, 120 
l, 240 l acoperă 10 din cele 26 de colectări 
posibile.

Tonele cu 2 roți se colectează în ritm de 2 
săptămâni.

Pentru containerele mai mare cu un volum de 
770 l și 1.100 l se acoperă 13 din cele 26 de 
colectări posibile.

Containerele mari se pot colecta și în ritm de 4 
săptămâni, 2  săptămâni și chiar cu anumite 
condiții 1 pe săptămână. 

La unele centre de colectare se pot depune 
deșeuri contra taxă. Acestea se acceptă doar 
până la o lungime de 2 m. 

Pentru mai multe informații accesați: 
www.zakb.de

EXPLICAȚII
(E) Ecologic mobil


