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Nevhozujte oboly se zbytky nópoiů!

Ťřidiníni odpqdv 9ng;;itel ie|o ldqtli,'-xri
DĚKUJEME v^M, žETŘíDíTEl

Nepatří sem uhiov\i, mastný
ptomáČený nebo jakko|iV

ZneČiŠtěný pópír. PoZoí, pouŽité
cětské pleny nepatří do

kontejneru na papír,
ale cJo popelnrce.

Nepatří sem keramika a pcrcelán
Nepatři sem anI autosk|o, Zrcadla

nebo třeba drátované sklo,
Zlacená a pokovovaná skls-
Vratné Zálohované sklo patří

zpět dc obchodu.
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Nepatří sem,,měkke" sáČky,
například od káv1' a rúzných

potravin v práŠku Neodhazu]te
sem ari rapojove LdI1o1y silrě

ZneČiŠtěné zbytky potíavin.

Znytky potravln nebo Člsticích
přípravkú' obaly od Žíravin' barev

a jiných nebezpeČných latek,
poo]dhoVÉ *rytiny c rovoou'oVé

trutlky
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Nevhozuite porcelón, keromiku,
ouiosklo, dró}ěné sklo o zrcodlo!

Tříděnim odpodu umožníte ieho dolší využiti

DĚKuJEME vÁt*, žr TŘíDíTEI
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sóčky, lošky, folie
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Nevhozuite oboly se zbyiky potrovin,
od <hemikólií o nebezpečný<h lótek;

novodurové trvbky, podlohové krytiny!

Tříděním odpodu omožníte ieho dolší využiťí

DĚKuJEME vÁt*, Žr rŘípírrt

Co se dějě s vytříděným odpadem

l PtT lahvj sÉ vy'ábí n.piíklad
V]ákn3 pio./ýpi;l Zinních t]und
n spa.álíil ffebo lro yýlobu zálě'
iDyých k'beíťl] ielro iep'"lllý|h
]Zcl.ci. z ialii se vyrábí opět ióLje
á !ů.!á pytle. za sněsj pldstŮ ,lŽni-

Svoz tříděných odpadů
odDady odtožené do baÍevný.h |ontej-
řeli s!áži svozové vÚ7!r lla dotijdovací
1iflky li(:ždý ar!h zvlášt)'

Dotřidbvací tinka
0dpadV lvezeíé z iral€vných kontejserů

ie nutné dále dotřídii. Ni dotřidoyaťích
tinkácí s. odPad! ťiidi ra jé{iotti!é dluh!
posLe te.jrch dniiiho zp'a(ovini irecyklare)
a Zálovsi 5e odstraňuji ne:áloliď přjňósi

keií odlacklYé koše' :ahlddni nóbytek,

!niíllll!0Ýa 5iéi]y apr.j'

Í{ino t;pÍt] 9é r nápojo.',ý.h
kl*or: vy::irí jzolačií a jta-
Vé!lí dÉlky jiLÚ allé'r|éťiva
i iidlskJrton.v}im de!kán'

Vslui]ní 'sUroýil]V v papíÍnách při Yýlobě
n'Vóji5 iépíIu pied9iavuje sběmvý

i}iři|' Par,i| 9e dá íeCylil'Vat pétkrát až

'edm!rá|.

p astLj \€ 7pracoYává jtij0! techfiotoglí-
JldnotLivé 

'lasty 
!e drtj na jéfilné Vloř-

ký kteíé se ýypem| a dále zplňc.vávaji
preýážně taveníil nn gÍnnuil. Íy le dÍle
pgužívaji na'lýtgl}u tlqich výlgbkú.

ReryklařÍí 7áyody na nápojová ki|k'ly
jsou jo. dv:il iy!i' Iiil Íejběžlějšia je
pepírna, &dE !é páDír€r5(á vLákIa rpla.|-
ji trJ vÚÍob' novÉlrÓ papílu, Zbylé fóťÉ se
mohou využit na Výlobu daGi.h ýj'obků'
Druho! moŽno9ti, i(de s€ nápojoVé kaío'
iy.ě.}kLují, je továrna na speciá[ní 9ta-

sk{o se n]úŽe Íe'
cyk|o'',ět stáie dokol3. Nadícené d{ieně-
r-á siřepy s€ Ve skiáínách přisj.há!a]'i
do skl;řskélro knene' l:vuŽiváním stře'
pú \e ietií !!fuViny n eňelqi9.
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