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TRIEĎME ODPAD, OPLATÍ SA TO!

PAPIER

PATRIA SEM:

)

Noviny, časopisy, letáky, stlačené
krabice a kartóny, papierové obaly,
knihy bez vazbových obalov,
kancelársky papier.

PLASTY

KOVY

NÁPOJOVÉ KARTÓNY

Q NEPATRIA SEM:

Krabice z mlieka, vázbové obaly kníh, mokrý, mastný,
povoskovaný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový
papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal.

SKLO 4M~4~

Q NEPATRIA SEM:

PATRIA SEM:

Nevratné obaly zo skla z alkoholických
alebo nealkoholických nápojov, poháre,

~ sklenené črepy, tabulové sklo bez
~ drótenej vložky (váčšie množstvo patrí

na zberný dvor).

Plexisklo, keramika, zrkadlá, porcelán, žiarivky, autosklá,
TV obrazovky, sklo s kovovou výplňou.

AK SPRÁVNE TRIEDIME, S E JE RAJSI

~‘ Snažte sa odpad netvoriť vůbec.

~‘ Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

Plastové obaly, napríklad stlačené alebo zošliapnuté
PET fťaše z nápojov, plastové obaly z pracích a čistiacich
prostriedkov alebo kozmetiky.

Kovové obaly, nápojové plechovky, konzervy, kovové
výrobky a súčiastky, hliníkové časti obalov, alobal.

Stlačené alebo zošliapnuté obaly z džúsov, mlieka, smotany.

Q NEPATRIA SEM:

Plastové obaly so zvyškami jedál, zvyškami kozmetiky alebo
mých prostriedkov, linoleum, guma, molitan, obaly znečistené
olejovými a ropnými látkami, stavebný polystyrén.

Kovový odpad so zvyškami nebezpečných látok (farby,
laky, oleje) — o spósobe ich zneškodnenia sa informujte
vo svojej obci.

Nápojové obaly so zvyškami nápojov.

‘ Riadte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá
zhodnotit a recyklovať.

Tried‘te odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber
hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
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PATRIA SEM:

PRED VYHODENIM ZOŠLIAPNITE
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STLÁČAJME ODPAD, UŠETRÍME.
p

Nestlačený odpad v zberných nádobách zbytočne zaberá vela miesta a v konečnom dósledku zbe
rová spoločnosťodváža vzduch. Platí to pre plastové fl‘aše, kartónové krabice či plechovky. Preto
je ve(mi dóležité obal pred vyhodením stlačiť a zmenšiťjeho objem. Do kontajnerov sa tak vojde
až 4-krát viac odpadov. Napríklad do nádoby s objemom 1100 Isa zmestípribližne 733 stlačených
1,5-litrových PET fliaš. Ak by sme ich do nádoby hádzali nestlačené, zmestilo by sa ich tam len
približne 200. Ak sa odpad pred vyhodením nestláča, kontajner sa javíplnší, ako v skutočnostije.
Ďalšíodpadsa už doň potom nezmestí.

VĎAKA RECYKLÁCII SA OD D NOVU
NAVÝ.: N VÝCH PRODUKTOV _______

Tým sa zmenšuje spotreba prírodných zdrojov, šetrí sa
spotreba energie.

10 ČASOPISOV

‚W

sa móže zmeniť
na krabicu na TV

ČAS ROZKLADU ODPADU -..

U‘ÍVA

5 POHÁROV
stačí na výrobu vázy

z 30 PET FLIAŠ
móže byť f[eecová

bunda

zo 67~ HLINÍKOVÝCHV PLECHOVIEK

sa móže stať rám
na bicykel

.

Z 2 NÁPOJOVÝCHKARTÓNOV

sa dá vyrobiť im
kuchynských utierok

:.NS

OHRYZOK JABLKA PAPIEROVÁ NOVINY PLECHOVKA PET FCAŠE PNEUMATIKA BATÉRIA SKLO
NIEKOĽKO TÝŽDŇOV VRECKOVKA 3-12 MESIACOV 20- 100 ROKOV 100 -1000 ROKOV 200- 300 ROKOV 200-500 ROKOV 4000 ROKOV

3 MESIACE


