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Opakowania z tworzyw
sztucznych

Tektura i papier

Pojemniki, tace
i pudełka z tworzyw
sztucznych

Kartony po pizzy
i na wynos, pudła
tekturowe

Poradnik sortowania

(Pokrywki zostawiać
luzem w worku)

Opakowania z tworzyw
sztucznych po mięsie, drobiu, rybach,
owocach, jagodach,
warzywach i mięsie w
plasterkach

Gazety/czasopisma/
książki

Koperty

Torby plastikowe

Gazety

Puste rolki po
ręcznikach
kuchennych i papierze
toaletowym

Butelki plastikowe
po detergentach,
szamponach, sosach
(Nakrętki zostawiać
luzem w worku)

Drukowane reklamy,
paragony, etykiety
odzieżowe i wszelkie
inne rodzaje
małych odpadów
papierowych

Folie plastikowe

Pudełka
na tabakę

Kartony po
mleku/soku
z nakrętką

Doniczki plastikowe

Tuby plastikowe

Więcej szczegółów:
www.sortere.no

Proszę wypłukać, wytrząsnąć
i włożyć opakowania luzem do
worka zwrotnego.

Worek
zwrotny

Odbierz

Odebrane przez RIR

Proszę wypłukać kartony aby
usunąć resztki produktu
Podrzeć lub zmiażdżyć kartony
przed umieszczeniem ich w
papierowym pojemniku.

Pojemnik
na tekturę i papier

Odebrane przez RIR

Odpady spożywcze

Inne odpady

Opakowania szklane i metalowe
Chusteczki
nawilżane, pieluchy,
wkładki higieniczne,
tampony,
patyczki higieniczne

Skórki, skorupki,
ogryzki, stare owoce
i warzywa

Torebki na kawę
i przekąski z
wyściółką aluminiową

Torebki na herbatę,
filtry do kawy, fusy
z kawy

Produkty
pieczone

Rośliny
doniczkowe,
kwiaty

Ryby, skorupiaki

Długopisy, płyty CD,
balony

Opakowania
z folii
aluminiowej

Pudełka
hermetyczne

Metalowe
wieczka i
zakrętki

Zepsute
zabawki (bez

baterii i zabawek
elektrycznych)

Resztki mięsa,
kości

Metalowe tuby

Zimny popiół i
węgiel drzewny

Skorupki jajek

Skorupki
orzechów

Kapsułki
świeczek do
podgrzewania

Stare ubrania i
buty

Zabrudzony
ręcznik kuchenny
i serwetki

Pojemniki na
wodę mineralną/
piwo, bez kaucji

Świece,
niedopałek

Aby uniknąć bałaganu i
zapachów z pojemnika, przed
włożeniem do pojemnika wrzuć
odpadki spożywcze do worka.

Aby uniknąć bałaganu i
zapachów z pojemnika, przed
włożeniem do pojemnika wrzuć
inne odpady do worka.

Pojemnik na
odpady spożywcze

Pojemnik
na inne odpady

Odebrane przez RIR

Szkło, butelki

Odebrane przez RIR

Pozostawić w
pojemniku luzem.

Pojemnik na opakowania
szklane i metalowe

Odebrane przez RIR

Odpady elektroniczne

Tekstylia/odzież/obuwie

Romsdalshalvøya
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Poradnik sortowania

Zabawki
elektryczne

Wszystkie
rodzaje tekstyliów
(czyste i suche)

Telefony
komórkowe
Obuwie, torebki,
paski
Kable i przewody

Podświetlane
buty

Ręczniki

Golarki
elektryczne
Ręczniki,
zasłony i rolety
Suszarki do
włosów

Sprzęt
komputerowy

Pościel

Zegary

AGD

Włóż ubrania i tekstylia do toreb
i zawiąż je przed włożeniem do
kosza. Lista koszy zbiorczych:
www.fretex.no
www.uffnorge.org

Więcej szczegółów:
www.sortere.no

Przynieś

Przyniesione przez Ciebie do punktu
recyklingu lub zwrócone do sprzedawcy

Przyniesione przez Ciebie
do zbiórki odzieży

Odpady niebezpieczne

Baterie/
akumulatory
samochodowe

(nie do samochodów
elektrycznych)

Odpadu innych typów

Odpady ogrodowe

Drewno

Trawa

Złom

Żarówki i neony
Liście

Twarde
tworzywa

Farby, bejce,
lakiery
Gałązki
i gałęzie
Kleje

Meble

Porcelana,
ceramika,
naczynia
żaroodporne,
szkło kuchenne,
kryształy

Chwasty
Zużyte oleje

Chemia

Puszki ze
sprejem/gazem

Kwiaty, rośliny
doniczkowe
bez doniczki

Dywany
Choinki
Materace

Wykładziny
podłogowe

Przyniesione przez Ciebie do
punktu recyklingu

Polistyren

Przyniesione przez Ciebie do
punktu recyklingu

Przyniesione przez Ciebie do
punktu recyklingu

