
Ostatné plasty – čo patrí do ostatných plastov Kovové obaly – čo patrí do kovových obalov
Plechovky od nápojov a konzerv

Kelimky od jogurtov, masla a pod. Plechovky od farieb /očistené/

Kvetináče Obaly od sprejov

Obaly z drogérie /šampóny, mydlá, čistiace prostriedky.../

Plastové vedrá /očistené od hrubej špiny/ Kovové obaly – čo nepatrí do kovových obalov
Záhradný plastový nábytok /nie ratanový/ Detské chodaky, trojkolky, kočiariky....

Plastové vaničky Kuchynský kovový riad

Plastové prepravky

Plastové hračky /nie kombinované so železom alebo plyšom/ PET fľaše – čo patrí do PET fliaš
Plastové odpadkové koše, koše na prádlo, koše z kosačiek ....  Plastové fľaše od minerálky, sladených  vôd piva, 

Veľké a malé plastové bandasky mlieka, stolového oleja

Sáčky a fólie /očistené od hrubej špiny/

Plastové tácky, misky, nočníky a pod. Tetrapak – čo patrí do tetrapaku
Krabičky od džusov, mlieka a smotany

Ostatné plasty – čo nepatrí do ostatných plastov
Bandasky od oleja z áut

Žiadny plast z áut /nárazníky, puklice, interierové časti a pod./ Papier – čo patrí
Plastové okná Noviny, časopisy, kartón, zošity, knihy

Plastové rolety

Injekčné striekačky a ihly

Šatstvo a obuv Papier - čo nepatrí
Vrecká od infúzii Toaletný papier, použité hygienické servítky

Obaly od cestovín a cukroviniek Plienky a hygienické vložky

ZBEROVÁ SPOLOČNOSŤ               Infolist
OBEC RASLAVICE

Čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu

Obaly od cestovín a cukroviniek Plienky a hygienické vložky

Plastové kvety a vence Krabičky od cigariet, rolky od toaletného papier

PVC rúry Kartónové obaly od vajec

Podlahové gumy a linoleá, lepenky

Valčeky na maľovanie Sklo – čo patrí do skla
Stierkovacie sieťky Sklenené fľaše od nápojov

Polystyrén Sklenené poháre od závaranín

Plasty z elektrospotrebičov Sklo z okien bez rámov

Pneumatiky

Nafukovacie bazény

Umelé vianočné stromčeky Sklo – čo nepatrí do skla
Záhradné hadice Zrkadlá, porcelánové poháre a taniere, skla z kovovou mriežkou,

Autosklo 

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
· Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

· Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

· Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. 

Napovie Vám aj označenie na obale: Biologický rozložiteľný kuchýnsky  odpad sa triedi
v domácnosti do záhradných kompostérov

 ktorý nepatrí do TKO a triedeného zberu zberného dvora 
Riaďte sa pravidlami triedenia vašej obce.

Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.


