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Sortarea

corectă a deșeurilor

Curat, Kiel!
Ambalaje în containerul galben / sacul galben
Ambalaje din plastic

de ex. sacoșe, pungi, saci, folii din plastic, plase de fructe din
plastic, sticle din plastic, tuburi din plastic, sticle de agenți de
spălare și de curățare, recipiente pentru produsele de îngrijire
personală, pahare de iaurt și borcane de margarină, pahare din
plastic, recipiente pentru carne și fructe, ambalaje din polistiren

Ambalaje compozite

Ambalaje din metal

de ex. cutii de conserve, de produse de patiserie și ceai, dispozitive
de închidere, capace, folie de aluminiu, tuburi

Ambalaje din materiale naturale

de ex. lăzi de fructe sau cutii de țigări din lemn, ambalaje pentru
sticle sau săculeți pentru nuci din stofă

de ex. cutii de suc și lapte, cutii de vid pentru cafea, alte ambalaje
din diferite materiale

Hârtie și carton în containerul pentru hârtie
de ex. ziare, reviste, ilustrate, cărți, cataloage și prospecte, hârtie de scris, caiete, bilețele pentru notițe, hârtie din sistemele de
prelucrare electronică a datelor, hârtie de ambalare, carton (aplatizat), cutii

Deșeurile biologice în containerul bio
Deșeuri rezultate din bucătărie / grădină

de ex. pliculețe de ceai și zaț de cafea (cu hârtie de filtru), coji de ouă, resturi de fructe, legume, alimente, carne și pește, prosoape
de hârtie, flori tăiate, plante în ghivece, reziduuri vegetale de orice fel, »buruieni«, reziduuri de la tăierea arborilor și arbuștilor,
frunze, reziduuri de la tăierea ierbii, ace de arbori, mușchi, așternut biodegradabil pentru pisici

Deșeuri nereciclabile în tomberonul de deșeuri reziduale
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De ex. cenușă rece, mucuri de țigară, tapet, resturi de covoare, ceramică, porțelan, scutece, saci de aspirator. Vă rugăm să nu irosiți
resursele și să predați toate deșeurile reciclabile sistemelor de colectare a materialelor reciclabile.

Editoare:
Capitala landului, Kiel
Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK)

Daimlerstraße 2, 24109 Kiel
Tel. (04 31) 58 54-0
E-Mail: service@abki.de

www.abki.de
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Centrul pentru clienți și administrația ABK
Daimlerstraße 2, 24109 Kiel (Wittland)
Lu – Mi 8.00 –16.00
Vi
8.00 –13.00
Tel. (04 31) 58 54-0

Centrul pentru clienți ABK Kleiner Kiel
(pe Holstenbrücke), 24103 Kiel
Lu – Mi 9.00 –13.00 și
14.00 –16.00
Jo
9.00 –13.00 și
14.00 –18.00
Vi
9.00 –13.00

Sticla în containerul pentru sticle
Sticlă de ambalaj cu și fără punctul verde, separată în sticlă albă și colorată; de ex. sticle și pahare pentru băuturi,
alimente, cosmetice, săpunuri și alte produse comerciale (inclusiv sisteme de închidere)

Substanțele toxice la centrele de colectare a substanțelor toxice /
centrele mobile de colectare a substanțelor toxice

de ex. baterii, ulei uzat, lămpi de economisire a energiei, tuburi fluorescente, reziduuri de vopsea, substanțe chimice
pentru uz fotografic, agenți de protejare a lemnului, termometre cu mercur, agenți de curățare, pesticide, diluanți

Permiterea preluării sau predarea deșeurilor electronice
de ex. frigider, mașină de spălat, cuptor electric, aspirator, mixer, mașină de cusut, televizor, computer,
telefon mobil. ABK preia gratuit, la comandă, vechile echipamente electrice și electronice: online la adresa
www.abki.de sau la tel. (04 31) 58 54-0.
Centrul de reciclare Kiel, centrul de reciclare Daimlerstraße și centrul de colectare a substanțelor
dăunătoare preiau în mod gratuit dispozitive electronice.

Permiterea preluării sau predarea încărcăturii voluminoase
Mai întâi contactați centrul – apoi lăsați-o afară! ABK preia gratuit la comandă încărcături voluminoase –
online la adresa www.abki.de sau la tel. (04 31) 58 54-0.
Înregistrați separat mobilierul în stare de funcționare pentru a putea fi refolosit ulterior. Centrul de reciclare Kiel și
centrul de reciclare Daimlerstraße preiau gratuit până la 2 m³ de produse voluminoase din gospodăriile particulare.

Centrele de colectare a
substanțelor toxice ABK
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Centrul de reciclare ABK
Clara-Immerwahr-Straße 6
24145 Kiel-Wellsee
Tel. (04 31) 58 54-0
Lu  – Vi 9.00 – 17.00
Sâ
9.00 – 14.30

Centrul de reciclare ABK
Daimlerstraße 2
24109 Kiel (Wittland)
Tel. (04 31) 58 54-0
Lu  – Vi 8.00 – 16.00
Sâ
închis!

Gutenbergstraße 57, 24116 Kiel
Tel. (04 31) 557 94 41
Lu – J
8.00 – 16.00
Vi
8.00 – 14.00
în fiecare primă Sâ a lunii:
9.00 – 12.00

Sortarea corectă a deșeurilor – prin intermediul ABC-ului de deșeuri: www.abki.de

