
Temiz bir Chemnitz için
ASR – biz temizleriz.

Ayrıştırma Desteği
Evsel atıklar ve yeniden 
kullanılabilir maddeler için

  • Tek kullanımlık şişeler 
  • Tek kullanımlık camlar
   Renklerine göre ayrıştırılmış,  
   boş, kapaksız
   
  Not:
  Gürültü kirliliğini önlemek için  
  aşağıdaki saatlerde çöp atınız:
  Pt-Cu saat 07:00 – 20:00
  Ct   saat 07:00 – 14:00

  

                                 Cam konteynerlerine
                                   atılmaması gerekenler:
  • Pencere camları ve düz camlar 
  • Ayna ve telli camlar
  • Akkor lamba, floresan, enerji 
   tasarruflu lambalar 
  • Kristal ve cam bardaklar, vazolar,  
   kâseler 
  • Ateşe dayanaklı cam 
  • Seramik, porselen

  

Atık yönetimi ve bertaraf tesisleri hakkında daha fazla bilgi 
için bilgilendirme materyallerimize başvurabilirsiniz.

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der  
Stadt Chemnitz (Chemnitz Şehri Atık İmha ve Şehir 
Temizliği İşletmesi)
Blankenburgstraße 62 •  09114 Chemnitz
www.ASR-Chemnitz.de

Atık bilgi hizmeti
Telefon: 0371 4095-102
Abfallberatung@ASR-Chemnitz.de

Müşteri Hizmetleri Merkezi
Telefon: 0371 4095-777
Kundenservice@ASR-Chemnitz.de

Çalışma saatleri:
Pazartesi, Çarşamba, Cuma saat 08:30 ile 12:00 arası
Salı, Perşembe                             08:30 ile 18:00 arası

Bize ulaşmak için:

Cam konteynerlerine atılması 
gerekenler

Atık tekstiller, ASR’nin turuncu 
renkli toplama konteynerlerine 
atılmalıdır  

  • Giysiler, perdeler
  • Ev tekstil ürünleri
  • Battaniye ve yorganlar
  • Çift olarak ayakkabılar

  Not:
  Toplama konteynerlerine hem  
  kullanılabilir olan hem de kullanılabilir  
  olmayan atık tekstiller atılabilir.

  

                                 Turuncu renkli konteynerlere  
                                 atılmaması gerekenler:
  • Kürk ve deri kıyafetler
  • Çantalar
  • Kuş tüyü yorgan ve yastıklar

Mineral yağ içermeyen mürekkepler kullanılarak basılmıştır. Durum: Ocak 2017



  
  • Kâğıt, mukavva, kartondan satış  
   ambalajları
  • Gazeteler, dergiler
  • El ilanları, kataloglar
  • Broşürler, kâğıt torbalar
  • Ambalaj kağıtları
  • Yazı ve bilgisayar kağıtları
  • kitaplar (kâğıt dışı bileşenler  
   hariç)

  Not:
  Büyük, havaleli kartonları geri  
  dönüşüm merkezlerine verilebilir.

 
 
  

  
                                     Mavi konteynerlere
                                       atılmaması gerekenler:
  • Duvar kâğıdı artıkları, sökülen  
   duvar kâğıtları, çocuk bezleri
  • Kirli kağıtlar
  • Kâğıt peçeteler ve mendiller
  • Metal bileşenli klasörler 
  • Karbon kâğıdı
  • Mumlu ve kaplamalı kâğıtlar
  • Süt ve içecek kartonları

  
  
  • Deterjan ve kozmetik maddelerin   
   plastik şişeleri
  • Süt ürünleri, yoğurt ve peynir   
   kapları
  • Kombine plastik karton ambalajlar  
  • Meyve ve sebze ambalajları
  • Strafor ambalajlar
  • İçecek ve konserve kutuları,   
   gazoz kapakları
  • Pamuk ağlar, ahşap kutular
  • Süt ve içecek kartonları, çorba   
   poşetleri
  • Alüminyum tepsiler, sprey kutuları

  Not:
  Hafif gramajlı kaplar ilk önce   
  boşaltılmalıdır fakat özellikle  
  yıkanmalarına gerek yoktur.
  
  Lütfen kapları sadece düzleyin, iç
   içe istiflemeyin.      
 
  
                                       Sarı konteynere / torbalara
  atılmaması gerekenler:
  • Ev eşyaları
  • Bahçe mobilyaları, bozuk oyun-  
   caklar
  • Strafor veya polistren köpükten   
   asma tavan panelleri, inşaat   
   atıkları
  • Depozitolu içecek kapları, cam,   
   kâğıt
  • Artık ve organik atıklar

  • Meyve ve sebze atıkları
  • Yumurta ve fındık kabukları
  • Kahve ve çay filtreleri
  • Yemek atıkları, kâğıt havlular
  • Çim, çit, çalı ve ağaç budama  
   atıkları
  • Yapraklar, kesme çiçekler
  • Küçük hayvanların organik  
   atıkları

  Not:
  Bu konteynere plastik poşet veya  
  film atmayın, bunlar doğada çö- 
  zünür malzemeler değildir.
  Lütfen daima mutfaktaki nemli or-
  ganik atıkları kâğıt havlu veya  
  gazete kâğıdına sarılı olarak kon- 
  teynere atın.

  
  

  
  
  Kahverengi konteynere   
  atılmaması gerekenler:
  • Plastikler, cam, metal, kauçuk
  • Odun kömürü, linyit ve taş kömür  
   külü, mangal kömürü
  • Çocuk bezi, kuşe kâğıt, dergiler
  • Sigara izmaritleri

  • Katılaşmış boyalar
  • Kül, kırık kalemler, slaytlar, deri  
   artıkları
  • Kalemtıraş çöpleri, çanak çömlek
  • Hijyen malzemeleri, köpek  
   dışkısı, çocuk bezleri, süprüntü,  
   kurum
  • Duvar kâğıdı kalıntıları, conta  
   malzemeleri, kauçuk artıkları
  • Elektrikli süpürge torbası, video  
   ve müzik kasetleri
  • Ayna camı, sargı malzemesi,  
   sigara izmaritleri
  • Soğumuş odun kömürü, linyit ve  
   taş kömür külü, mangal kömürü
  • Cam ve seramik parçaları

  Not:
  Konteynerlerin hacimlerini aşan  
  büyük miktardaki artık çöpler için  
  ücretli çöp torbalarımız vardır. Bu
   çöp torbaları ağızları bağlanmış  
  şekilde, toplama gününde siyah  
  konteynerin yanına bırakılmalıdır.

  Siyah konteynerlere atılmaması  
  gerekenler:
  • Havaleli atıklar, araç parçaları,  
   tehlikeli atıklar
  • İnşaat atıkları
  • Yeniden kullanılabilir atıklar

Organik atıklar kahverengi
konteynerlere atılmalıdır

Atık çöpler siyah konteynerlere 
atılmalıdır 

Kâğıtlar, Mavi konteynerlere 
atılmalıdır

Plastik, metal ve kompozit malze-
melerden yapılmış ambalajlar sarı 
konteynerlere/torbalara atılmalıdır


