ČO triediť?
PAPIER (modré kontajnery a vrecia)
Medzi PAPIER patrí:
noviny, časopisy,
asopisy, letáky, knihy, kartóny, lepenka, zošity, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, papierové
krabice, obálky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice,
poh
baliaci papier a pod.

(Modrý kontajner s modrým vreckom na odpad)
Medzi PAPIER nepatrí:
znečistený
istený papier (potravinami, farbou, maltou, zeminou), mastný papier, umelohmotné obaly, stanioly, celofán,
hygienické potreby, použité plienky, voskovaný papier, pláta od vajíčok,
ok, viacvrstvové kombinované materiály (tzv.
tetrapaky).

SKLO (zelené kontajnery a vrecia)
Medzi SKLO patrí:
fľaše od nápojov, sklenené fľaše
ľaše a nádoby, zaváraninové poháre, tabu
tabuľové
ové (okenné) sklo, sklo z okuliarov a pod.

(Zelený kontajner so zeleným vreckom na odpad)
Medzi SKLO nepatrí:
porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, autosklo, iné bezpečnostné
bezpe nostné sklá, nepriestrelné sklo, sklobetónky, TV
obrazovky, žiarovky, žiarivky, zaváraninové poháre s obsahom zaváranín.

PLASTY, TetraPaky,
etraPaky, KOVOVÉ OBALY (žlté kontajnery a vrecia)
Medzi PLASTY patrí:
plastové fľaše
aše od nápojov a rastlinných olejov (označenie
(ozna enie na obaloch PET alebo 1), aviváži, čistiacich
č
prostriedkov, šampónov (HDPE), číre a farebné fólie, strečové
stre
fólie (LDPE), záhradný nábytok, prepravky, penový
polystyrén, plastové koše na odpadky a prádlo, plastové vedierka, misky"
Medzi KOVOVÉ OBALY patrí:
konzervy od rôznych potravín, plechovky od nápojov (coca-cola,
(coca cola, pivo, energetické nápoje), tégliky od paštét,
pašté
hrnce, vedrá, kovový riad, drobný kovový šrot", obaly zo sprejov.
Medzi TetraPacky patrí:
stlačené
ené tetrapakové obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav, džúsov, vína s hliníkovou ako aj plastovou fóliou
vo vnútri

(Žltý kontajner so žltým vreckom na odpad)
odp
Medzi PLASTY, KOVOVÉ OBALY a TETRAPACKY nepatri:
znečistený
istený plast (potravinami, zeminou, maltou, zaschnutou farbou alebo inou chemikáliou), plastové obaly z
motorových olejov a iných ropných produktov, celofán, obaly z cukríkov, keksov, plastové predmety
predme s obsahom
kovových častí,
astí, podlahové krytiny, gumu, molitán, PVC ", matrace, žalúzie, rolety

