
Kov na kov - hliník na 
hliník

• Plechovky
• Hliníkové plechovky a hliníkové 

fólie
• Viečka na poháre od jogurtu
• Plechovky od farieb
• Korunkové čiapky
• Misky na kŕmenie zvierat 

Obaly zo skla

Staré sklo sa stáva 
novým sklom

TOTO Patrí:
• Sklenené fľaše
• Flakóny
• Ostatné nádoby z dutého skla
• Rozdelenie medzi biele a 

farebné (zelené, hnedé) sklo 

Biogénny odpad

Biogénny 
odpad
C

kompost

Starý papier sa stáva 
novým papierom alebo 

lepenkou

TOTO Patrí:
• Ovocný, zeleninový a záhradný odpad
• Kôra banánov a citrusových plodov
• Zvyšky
• Kávová usadenina, filtre a čajové vrecúška
• Škrupiny, perie, vlasy
• Znečistené kuchynské závitky
• Rezané kvety, črepníkové rastliny
• Kompostovateľný riad (poháre, ...)

Plastové obaly

Z PET fliaš 
sa stávajú 
PET fľaše

• Plastové obaly, napr.
• Fľaše na nápoje (PET fľaše)
• Ocot, kuchynský olej, kečup
• najmenej. Voda, chladiaca kvapalina, čistič 

okien, nemrznúca zmes
• Fľaše na pracie prostriedky, pracie 

prostriedky, čistiace prostriedky pre 
domácnosť atď.

• Jogurtové poháre, obaly od nápojov 

Kovové obaly
TOTO Patrí:
•  Kontaminované staré materiály
• Hygienické potreby (napr. Plienky, vreckovky)
• Plastové, žiadny obal (napr. Zubné kefky, staré 

hračky)
• Sklo, žiadne obaly (napr. Okenné sklo, olovnaté sklo, 

riad)
• Guma a koža
• ďalšie zvyšky (porcelán, popol, odpadky) 

Zvyškový odpad sa 
spaľuje C energie

zvyškový odpad

Problematické látky, ako sú batérie, farby a laky; Elektronický odpad, objemný odpad, kuchynský olej a oveľa viac. prísť do strediska zberu odpadového 
materiálu. Ďalšie informácie nájdete na www.gvamoedling.at

Takto má odpadové hospodárstvo zmysel.

Ako a prečo separujeme odpadky

Aktívne separovanie odpadu pre naše životné prostredie!

Tipy: 

Zberový papier 
TOTO Patrí:

TOTO Patrí:

• Noviny, časopisy
• Katalógy, brožúry, knihy
• Papier na pečenie, papierové tašky na 

nosenie
• Baliaci papier
• Listy, telefónne zoznamy
• Kopírovací papier
• Papierové vrecká úplne vyprázdnené
• Kartónové krabice a škatule zložené 

TOTO Patrí:




