
Instrucţiuni pentru separarea gunoiului

Tomberon Galben 
Metale
cuti i de alimente şi băuturi, dispoziti ve de 
Închidere, Capace de sti cle, găleţi de tablă, 
boluri, capace din aluminiu şi folii, tacâmuri, 
ti găi, Oale de găti t, răzătoare de bucătărie, 
deschizători de conserve, cuie şi accesorii, 
unelte de grădină, unelte

Compozite
Cuti i pentru băuturi şi lapte, tetrapacks, 
ambalare sub vid

Materiale plasti ce
Folii: pungi de transport, pungi de congelator 
sau de mic dejun, folie alimentară, perdele de 
duş 
Sti cle: de produse de spalat vase, spalat si 
intreti nere
Ceşti : cu margarină şi produse lactate 
Spume: tavi pentru fructe si legume, Ambalaje 
din polisti ren şi polisti ren 
Produse din plasti c: jucării, găleţi, boluri, 
Adapatoare, umerase, paravane, i ntreru 
patoa re

Aceasta nu include: produse din lemn, sti clă, 
Hârti e, carton, texti le sau arti cole electronice

Vă rugăm să aruncaţi ambalajele fără 
ingrediente numai în coșul galben. 
Vă rugăm să îndepărtaţi capacele de 
aluminiu de la paharele de plasti c. 

Tomberon pentru 
maculatură
Ziare, reviste, cuti i, cărti ,  
Cataloage, broşuri, cuti i pliabile, 
hârti e de scris, hârti e de Împachetat, hârti e 
de Împachetat,
Poştă publicitară, reclamă, carton, hârti e 
micâ

Ca PDF pentru descărcare: 

www.mkw-grossefehn.de

Comandă materiale informati ve:
abfallberatung@landkreis-aurich.de

Tomberon Bio
Deseuri din bucătărie
Resturi de legume şi fructe, deşeuri alimentare 
solide, Deşeuri de carne, peşte şi cârnaţi, 
oase, Zat de ceai, fi ltru de ceai si pliculete, 
zat de cafea, şi fi ltre, coji de ouă, coajă de ci-
trice, coji de banane şi nuci 

Deşeuri din grădină
Tunderea arborilor şi arbuşti lor, gazonului SI
tuns gard viu, ace, frunze, buruieni, Părţi de 
fl ori şi plante, pământ vechi pentru ghiveci

Hârti e
ziare murdare, bati ste de hârti e, hârti e 
ştergătoare de uz casnic Deseuri de la creste-
rea, animalelor mici gunoi de grajd, aşternut 
din cuşcă din aşchii de lemn, păr, pene, nisip  

Diverse
Frasină din lemn sau turbă

Informati i si sfaturi

04941 16-7070

Fără plasti c în 
coșul de compost 
– nici bioplasti c.

Tomberon pentru reziduri
Produse de igienă
scutece de unică folosintă, servetele  
umede, tampoane de bumbac, Tampoane 
medicale, tampoane, bandaje, bureţi,
prezervati ve, vată, mănuşi de unică folosintă,  
Periuta de dinti , aparat de ras de unica 
folosinta

Sti clă
oglinzi, ochelari opti ci, becuri, pahare de băut

Bunuri de uz casnic mici
Argila, portelan, ceramica, faianta, brichete 
de unica folosinta, Cosmeti ce, termos

Texti le
Ciorapi, resturi de tesatura si piele, carpe de 
curatat

diverti sment şi suporturi de date
casete muzicale si video, discuri

Diverse
tapet, aşternut pentru pisici, saci pentru 
aspirator, fi ltre hota extracti va, mucuri de 
ti gara, Fotografi i, negati ve, pixuri, şirezerve, 
pixuri, creioane şlcreioane colorate, ceară 
de lumânare, cenusă  de cărbune, pile,
pergament şi hârti e de copt 

Medicamente vechi

Exact aici: Măști  
chirurgicale și 
FFP2 și teste 
rapide.


