
BERTARAF YÖNTEMLERI
EVSEL ATIKLAR IÇIN

bad-nauheim.de/buergerservice/abfallentsorgung

Sorularınız olması halinde bizi arayın:

Bu broşür Friedberg ve Bad Nauheim şehirleri arasındaki işbirliğiyle oluşturuldu.

Siz de katılın, sevgili kiracılar! Burada, Bad Nauheim deki atık 
imhasına ilis˛kin özet bilgiler yer almaktadır. Atıklarınızı uygun 
bidonlara atarak bize yardımcı olunuz.

KUR- UND SERVICEBETRIEB
Hohe Straße 19, 61231 Bad Nauheim
 (0 800) 000 58 63,  (0 60 32) 3 43 - 652

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo. bis Fr. 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Mo. bis Do.  13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

FACHDIENSTLEITER
Johannes Herold,  (0 60 32) 3 43 - 620
 johannes.herold@bad-nauheim.de 

ANSPRECHPARTNER
Wilfried Biermann,  (0 60 32) 3 43 - 621 
 wilfried.biermann@bad-nauheim.de



ARTIK ÇÖP BIDONU KAˇGIT BIDONU BIYO BIDONU SARI TORBALAR BÜYÜK ATIKLAR CAM KONTEYNERI

  


Artık çöp bidonuna,
de˘gerlendirilmesi 
mümkün olmayan ev 
atıkları atılacaktır.

Temiz ka ˇgıt ve 
kartonlar ka ˇgıt 
bidonuna atılacaktır.

Biyo bidonunda, bir 
gübre tesisinde gübreye
dönü˛stürülebilmesi için
organik atıklar 
biriktirilmektedir.

Sarı Torbalar yesil 
noktali ambalaj 
atiklarnı atinız.

Büyük atıklar; ebatları,
aˇgırlıkları veya 
miktarları sebebiyle 
artık bidonuna
(Restmüll-Tonne‘ye)
sıˇgmayan ev atıklarıdır.

Ye˛sil noktalı ˛si˛selerin 
renklerine göre ayrılmı˛s 
olarak cam 
konteynerine atılması
gereklidir.


Hijyenik bezler, 
peçeteler, Porselen, 
seramik, Ampuller, 
Elektrik süpürgesi 
torbaları, Çocuk bezleri, 
Duvar kagˇ ıdı artıkları, 
Ses ve video bantları, 
Kedi ve hayvan kumu

Karton ve kartonajlar, 
Gazeteler ve dergiler, 
Kataloglar, Mukavvadan 
ambalajlar, Yazı ve 
bilgisayar kagˇ ıtları, 
Mukavva dosyaları, 
Kitaplar, Bos¸ s¸ eker ve 
un ambalajları

Çiçekler, Bahçe atıkları, 
Yiyecek artıkları 
(pi˛smi˛s de olabilir), 
Kahve, kahve filtreleri 
ve çay po˛setleri, Meyve 
ve sebze kabukları

Konserve kutuları,  
Alüminyum tabaklar ve 
folyolar, Temiz plastik 
po˛setler ve folyolar,
ĺçecek ve süt kartonları
Styropor ambalajlar

Sperrmüllservice:
Kur- und Servicebetrieb 
Bad Nauheim

˛Si˛seler
Kavanozlar
Renkli camlar ye˛sil 
camlara atılacaktır


Elektrikli ve 
elektronik cihazların 
artık çöp bidonunda 
imhası yasaktır.

Kirlenmi ¸s ka ˇgıt, duvar
ka ˇgıt artıkları ve içecek
kartonları ka ˇgıt, duvar
bidonuna atılmamalıdır.

Öˇgüt: Tüm ıslak ve 
kokusu yoˇgun biyo 
atıklarını gazete 
kaˇgıdına sarınız.
Taze kesilmi ¸s 
çimlerin hafif kuru-
masını bekleyiniz.

Bidona atılmaması 
erekenler ise örnegin:
Cam, kaˇgıt, a ˇgaç, pil, 
elektronik cihazlar, eski 
ekstil ürünleri, lambalar.

Boyalar, cilalar, 
kimyasallar gibi sorunlu 
atıkları, Umwelt-
brummi‘ ye teslim 
edebilirsiniz.

Pencere camları, aynalar
ve ampuller artık 
bidonuna 
(Restmüll-Tonne‘ye)
atılacaktır.
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