Пластикова упаковка

Картон і папір

Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
Пластикові ємності,
лотки та ящики

Коробки для піци
та їжі на винос,
картонні коробки

(залиште кришки
незакритими)

Журнали,
книги

Посібник
по сортуванню

Пластикова упаковка
для м’яса, птиці, риби,
фруктів, ягід, овочів і
нарізаного м’яса

Конверти

Пластикові
пакети

Газети

Втулки від
паперових рушників
та туалетного
паперу

Пластикові пляшки
від миючих
засобів, шампуню,
соусів (залиште

кришки незакритими)

Друкована реклама,
квитанції, етикетки
для одягу та всі
інші види дрібних
паперових відходів

Пластикові
плівки, стрічки
Табакерки

Коробки для
молока/соку

Пластикові
горщики для
квітів

(з кришками)

Пластикові
трубки

Детальніше:
www.sortere.no

Будь ласка, промийте,
струсіть і помістіть у мішок
для повернення.

Мішок для
повернення

Зібрано

Зібрано RIR

Будь ласка, промийте
картонні коробки, щоб
видалити залишки
продукту. Розірвіть або
подрібніть картонні
коробки, перш ніж покласти
їх у контейнер для паперу.

Контейнер для
картону та паперу

Зібрано RIR

Харчові відходи

Інші відходи

Скляна та металева тара
Вологі серветки,
підгузки,
прокладки,
тампони,
ватні палички

Шкірки, шкаралупи,
серцевини, гнилі
фрукти та овочі

Скло, пляшки

Пакети від
кави та снеків
з алюмінієвим
шаром

Чай в пакетиках,
кавові фільтри,
кавова гуща

Упаковка з
алюмінієвої
фольги

Горшкові
рослини, квіти

Печені
продукти

Герметичні
коробки

Кулькові ручки,
компакт-диски,
повітряні кульки

Риба, молюски
та ракоподібні

Металеві
кришки

Зламані іграшки
(без батарейок
чи електричних
деталей)

М’ясні обрізки,
кістки

Яєчна
шкаралупа

Холодний попіл
та деревне
вугілля

Шкаралупа
горіхів

Старий одяг
та взуття

Забруднені
паперові
рушники та
серветки

Свічки,
недопалки

Щоб уникнути бруду та
неприємного запаху у
контейнерах, покладіть харчові
відходи в пакет перед тим, як
покласти їх у контейнер.

Щоб уникнути бруду
та неприємного запаху
у контейнерах, покладіть
відходи в пакет перед тим,
як покласти їх у контейнер.

Контейнер для
харчових відходів

Контейнер для
інших відходів

Зібрано RIR

Зібрано RIR

Металеві
трубки

Корпуси
від чайних
свічок
Одноразові
ємності для
мінеральної
води, пива
без залишків

Залиште відкритими
в контейнері.

Упаковка для скляної
та металевої тари

Зібрано RIR

Електронні відходи

Текстиль / одяг / взуття

Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS
Усі види
текстильних
виробів

Електричні
іграшки

(чисті та сухі)

Мобільні
телефони

Посібник
по сортуванню

Взуття, сумочки,
ремені
Кабелі та дроти

Взуття з
миготливим
світлом

Рушники

Електробритви
Штори та
жалюзі
Фени
для волосся

Постільна
білизна

Комп’ютерні
комплектуючі

Годинники

Кухонна
техніка
Покладіть одяг та текстильні
вироби в пакети і зав’яжіть
їх, перш ніж покласти
у контейнер. Список
контейнерів для сміття:
www.fretex.no
www.uffnorge.org

Детальніше:
www.sortere.no

Доставлено

Привезено вами на станцію
переробки або повернуто до дилера

Привезено вами
для збору одягу

Небезпечні відходи

Інші види відходів

Садові відходи

Акумулятори
/ автомобільні
акумулятори (але

Трава

не акумулятори для
електромобілів)

Лампочки та
неонові трубки

Пиломатеріали

Металобрухт
Листя

Тверді
пластмаси

Фарби,
морилки, лаки
Гілки
Клеї

Меблі

Бур’яни
Використані
мастила

Квіти,
рослини
без горщика

Хімікати

Полістирол

Килими

Балончики з
розпилювачами

Новорічні
ялинки
Матраци

Покриття для
підлоги

Привезено вами
на станцію переробки

Порцеляна,
кераміка,
жароміцний
посуд, кухонне
скло, кришталь

Привезено вами
на станцію переробки

Привезено вами
на станцію переробки

