
PAPIER SKLO

Patrí
noviny, časopisy, kancelársky papier,

reklamné letáky, knihy a zošity,
lepenka a kartón, obaly z papiera

✔ ✔

Nepatrí
mokrý, mastný a znečistený papier, 

voskový papier,
zmesový komunálny odpad

Patrí
nápojové obaly zo skla, nádoby 
zo skla, črepy tabuľového skla, 

sklenené črepy

Nepatrí
hliníkové plechovky z nápojov, 

keramika a porcelán, zrkadlá, autosklo, 
drôtené a lepené sklo, žiarovky a žiarivky

TV obrazovky, sklokeramické dosky,
zmesový komunálny odpad

Nepatrí
plastové obaly znečistené olejom, 

farbami a chemikáliami, 
zmesový komunálny odpad

Patrí
PET fľaše – plastové fľaše od nápojov,

plastové obaly z domácej kozmetiky a chémie 
(HDPE, PE, PP),

fólie a plastové tašky (LDPE, HDPE),
viacvrstvové obaly z nápojov (Tetra Pak),

hliníkové plechovky z nápojov

PLASTY

Ako nám pomôžete? Ako nám pomôžete?Ako nám pomôžete?
Obaly z kartónu a lepenky nezabudnete stlačiť 

alebo zošliapnuť.
Fľaše a obaly z mlieka a džúsov nezabudnete 

stlačiť a zošliapnuť.
Znečistené obaly zo skla vypláchnete vodou.

✖
✖

PLASTYPLASTYPLASTY SKLOSKLOSKLO



PAPÍR ÜVEG

✔ ✔

Soha ne tegyen bele
Zsírral, olajjal, vegyszerrel szennyezett papírt, 
kartondobozt, hullámpapírt, Indigó és viaszos 

papírt, Kommunális hulladékot

A gyűjtőedénybe kerülhet
Tiszta, kiöblített italos és egyéb, 

a háztartásban már feleslegessé vált 
üveg - konzerves, parfümös, üdítőitalos, stb.

Üvegedény, Ablaküveg 

Soha ne tegyen bele
Fém csomagolódobozt (üdítős, sörös, 
konzerves stb.), Kerámiát és porcelánt 

Tükröt, Szélvédőt, autóüveget, drótszövetes, 
és ragasztott üveget, Izzót, villanykörtét és, 
neoncsövet, TV képernyőt, Üveg és kerámia 

főzőlapot, Kommunális hulladékot

Soha ne tegyen bele
Zsíros, festékes, olajos, háztartási vegyi 

anyaggal szennyezett (nem kimosott) fl akont. 
Kommunális hulladékot

A gyűjtőedénybe kerülhet
Üdítős, ásványvizes PET-palack (összelapítva)

Kiöblített háztartási fl akon - Kozmetikai és vegyi cikkek 
csomagolásából származó műanyag - /HDPE, PE, 
PP/, Háztartásban előforduló tiszta fólia (szatyrok, 

tasakok, csomagoló fóliák stb.) /HDPE, LDPE/, Tejes és 
gyümölcsitalos (kombinált) doboz (minden esetben mossuk 
ki és tapossuk laposra), Fém csomagolódobozok (üdítős, 

sörös, konzerves stb.)

MŰANYAG

Hogy segíthet nekünk? Hogy segíthet nekünk?Hogy segíthet nekünk?
A kartondobozt ne felejtse el összenyomni. Tejes és gyümölcsitalos (kombinált) dobozokat ne 

felejtse el kimosni és laposra taposni.
A piszkos üvegeket ne felejtse el kiöblíteni.

✖

✖

MŰANYAGMŰANYAGMŰANYAG ÜVEGÜVEGÜVEG

A gyűjtőedénybe kerülhet
Újság, Folyóirat, fóliázatlan magazin és, 

prospektus, Irodai papír, Röplapok, Könyv és 
füzet, Kartondoboz, hullámpapír, Csomagolópapír


