Сортирування сміття
Ukrainsk
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КРЫШКИ СЕРОГО
ЦВЕТА

КРЫШКИ
КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА

КРЫШКИ СИНЕГО
ЦВЕТА

ПЛАСТИКОВЫЕ
ПАКЕТЫ

Пищевые и
неопасные отходы

Стеклянная и
металлическая
упаковка

Бумага,
картон,картонная
тара для напитков

Бытовой пластик,
тара из пластика

Пищевые отходы

Пластик що не є
упаковкою (побутові
щітки, іграшки)

Перед здачею
виріб необхідно
прополоскати

Газети, реклама,
журнали

Станція зі збору відходів

Небезпечні побутові
відходи

Тара повинна
бути промита
холодною водою

Фарба, лак

Пакети для сосисок,
ковбаси та сиру

Всі типи батарейок

Електротехніка

Комп‘ютери

Одяг та взуття

Великогабаритні
відходи

Одяг

Рослинна олія

Взуття

Меблі

Шнури та кабелі
Тара з під джему,
варення

Папір для письма

Мобільні телефони
Вогнетривке скло,
фарфор, кераміка,
кришталь

Винні пляшки,
пляшки для трану
(риб‘ячий жир),
і пляшки з під соусів

Гафрований картон,
картонні сумки

Книжки
Підгузники

Склянки для
йогуртів та сметани

Упаковка для фаршу,
пакети для картоплі

Пакувальна фольга

Рушники

Розчинники типу
спирту та ацетону

Фен для
сушіння волосся
Гардини та штори

Засоби для
очищення жиру

Автошини

Вироби із дерева

Електрообладнання
Пакети для
пилососу

Алюмінієві форми
(рибна запіканка,
курка-гриль)

Упаковка для піци,
упаковка для
поп-корну. і т. п.

Пакети для картоплі

Металеві відходи

Клей

Постільна білизна
Електроіграшки

Глянцевий
пакувальний папір

Пісок з котячого
лотка і пакети для збору
собачих екскрементів

Упаковка з під пива
та напоїв, куплених
за межами Норвегії

Упаковка для яєць

Відбілювач,
хлор, аміак

Стільці із пластику
Електромашинки
для гоління

Кришки для банок
з під джему і
металевих кришок

Вугілля та зола
(остигла)

Картонна тара
для напоїв

Конверти
Алюмінієві тюбики,
наприклад з під ікри

Одяг та взуття, що
були у вживанні,
кожані вироби

Пакети для кави

Герметичні пляшки

Картонні рулони
для туалетного та
кухонного паперу

Пляшки для кетчупа
та гірчиці

Пластикові горщики
для квітів

Пляшки для
шампуню, мила
та миючих засобів

Баночки для
різних спреїв

Годинники

Сильні кислоти
та основи

Техніка

Електролампочки

Вікна

Пінополістерол

Покриття для підлог

ior@iorenovasjon.no
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