Nezbierame smeti. ale druhotné suroviny!
Zbierame
nápojov
-PÉ/PPfl'aše od domácej drogérie
(čistiace prostriedky, šampóny, ....)
- Obalová fólia číra,reklamné tašky
- Prepravky, záhradný nábytok, kanistre, (položiť ich vedla vriec)
- Plechovky od nápojov, od piva, plechovky od konzerv a farieb

- PETfťaše od

-TetraPack (obaly od mlieka a džúsov..,..)

lebo obyčajn9 v tma\^ých. nepriesvitných
é odpady, ktoré nezbierame.
fl'aše pošliapáťfra plocho a tak uložiťdo zberových vriec.
Vyložiťlen plné vrecia, ktoré sú určenéna zber.
Váčšie, tvrdé predmety uložiťvedIa vriec.

Nezbierame!!!

jogurtové kelímky, kelímky od nátir
jednorázové taniere, príbory, tácky na máso, kvetináče
-vrecúškaod sladkostí, celofánové a tatrafánové vrecúš

- Prepravky na jedlá,

- Hračky, kýble
-

Okenné žalúzie,okennérámy, plastové obklady

- Kanistre, fíaše od motorotných olejov
- Fólie zo stavebných materiálov /tehly, škrídle.../, a9rofč
- Kanistre, flaše od postrekov a tvrdej
- Bazény, pol ievacie had ice, topá n ky

chemikálie

-Vnútornéčalúnenie,plasty od automobilov
- Polystyrén
- Umelohmotné čaštielektrospotrebičov
( tieto patria medzi elektroodpady)
Pri akejkolVek otázok kontaktujte ma telefonicky alebo v e-maile:

Dakujem za Vaše pochopenie

a

Mobil: 0905 27O 172
E-mail: adax@realmail.sk

Vašu pomoc!

Ladislav Jákli

Tisztelt Lakos!
Nem gyújtiiilť!!

Gyújtjiik
- PET údítós, ásványvizes
- étolajos flakonok
- háztartási - drogériás

flakonok

húsos tálcák kifrrosÝiiošffiyszerhasználatos
evóeszkózó k, egyé b tálcák lv lr ág /

flakonok

mint reklámtáskák ůdítók 6-os fóliacsomagolása
- kerti bútg_1 múanyag láda -zsák mellé helyezve
- TetraPack - tejes, dzsúszos dobozok
- konzervdobozok, festékes,fémdobozok
- sórós, údítós alumínium dobozok
- fóliák,

tgdnivalók:
múanyag zsákokat szedjúk, a nem átlátszókban tóbbnyire olyan
amit nem gyújtúnk
6Ronokat teššĚFláPdsiagyrírni, í9y sokkalta tóbb fér a zsákba.
žsáko*al kitenni gyújtéskor,3-5 db flakonnal megvárni a kóvetkezó gyújtést.

llegértését,segítségételóre is kószónóm!

Jákli László

- étel hordók, joghu rtos;

Bármilyen kérdéssel kapcsolatban
elérnek ezen a számon / e-mail címen
Mobil: 0905/270 172
E-mail: adax@realmail.sk

-

tányérr

polisáirol (ún. csikorgató)

cukros és egyéb zacskók celofánból, tatrafánból,
egyéb speciális anyagokból
- degenerált, szen nyezett hááa rtási kel lékek:
kannák, kaniszterek virágtartók
- motorolajo, permetes flakonok kaniszterek
- kerti medencék, óntózócsóvelq gumitómlók
-

-

cipók

-

fólia cserépról, tégláról, agrofólia

gyerekjátékoI
autók múanyag részei
- elektomos gépek múanyag részei
- fa bu rkolók, m úa nyag a bla kkeretek,
vízvezetékek, lefolyócsóvek
-

l

szú nyog há lók,

