PAPIER

Noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky
papier, papierové vrecká, lepenka, krabice
z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky,
katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový
papier, papierové obaly a pod.

NEPATRIA SEM: umelohmotné obaly, vrstvené
obaly, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou,
obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet,
kopírovací papier a akýkoľvek špinavý
či mastný papier a pod.

PLASTY

Plastové fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných
olejov, číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá
a fľaštičky od kozmetických a čistiacich
prípravkov, vrecká od mlieka, teglíky od
jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky,
plastové okná a nábytok a pod.

SKLO

Sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla,
poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné
sklo, sklo z okuliarov a pod.

NEPATRIA SEM: znečistené obaly
(chemikáliami či olejmi), viacvrstvové obaly,
hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami,
potravinami), podlahové krytiny,
guma, molitan a pod.

NEPATRIA SEM: vrchnáky, korky, gumy,
porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo,
fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš,
žiarovka, žiarivka, automobilové sklá,
monitory a pod.

TETRAPAK A KOVY

KOVY: Oceľové plechovky od nápojov, konzervy,
kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty
a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov,
kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovový šrot,
oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko a pod.
TETRAPAKY: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany
a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov,
vína, avivážnych prostriedkov a pod.

NEPATRIA SEM:
KOVY: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla,
farbami a rôznymi chemickými látkami a pod.
TETRAPAKY: viacvrstvové obaly od kávy,
vreckových polievok, pudingov, práškov,
nanukov, kakaového prášku a pod.

BIO

Zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny
a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné
škrupinky, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla,
kvety, tráva, lístie, drobné konáre, piliny, hobliny,
vata, vlasy, chlpy, trus z malých zvierat a pod.

NEPATRIA SEM: šupky z citrusového ovocia,
mäsité zvyšky jedla, kosti, kamene, obväzy,
cigaretové ohorky a pod.
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