DEŞEURI VOLUMINOASE

Rumänisch

Unde aruncăm
deşeurile voluminoase
şi electronice?
în mod
ctualizat
a
te
s
să:
e
id
area adre
Acest gh
la următo
i
iţ
s
ă
ft
g
a
h
Îl
.
llwirtsc
continuu
h.de/abfa
www.fuert

Stadt Fürth Abfallwirtschaft
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RIDICARE DEŞEURI VOLUMINOASE:
De două ori pe an puteţi solicita în scris ridicarea şi anume
pe internet la adresa www.fuerth.de,
Schnellsuche: Sperrmülltermin
(căutare rapidă: termen pt. deşeuri voluminoase)
prin email la sperrmuell@fuerth.de
prin fax la 0911 / 974 - 39 20 91
prin scrisoare
prin carte poştală pt. deşeuri voluminoase (gratuit în
numeroase papetării Lotto-Toto)

Pregătire:
Pregătiţi deşeurile voluminoase până la ora 6.30 într-un loc
accesibil, pe cât posibil pe proprietate privată.
Spaţiul public, de ex. trotuarul şi pista pt. biciclete, ar trebui să
rămână liber.
Deşeurile voluminoase sunt ridicate de pe proprietatea privată,
intrându-se până la o distanţă de 15 metri, de la parter (dacă
nu sunt trepte), de ex. din coridorul casei, curtea interioară.
În timpul încărcării în vehiculele de colectare la faţa locului
trebuie să se afle un reprezentant al solicitantului.
Taxa pt. deşeurile voluminoase de 15 € se va achita în numerar.

TRANSPORTAREA DEŞEURILOR VOLUMINOASE LA LOCURI DE COLECTARE:
Deşeurile voluminoase pot fi îndepărtate gratuit la depozitele de
reciclare.

Depozitul de reciclare Atzenhof, Vacher Str. 333
Depozitul de reciclare Fürth, staţia de metrou
Jakobinenstr., în zona căii ferate

PLĂCEREA DE A FACE SCHIMB SAU SERVICIUL DE RIDICARE DE LA DOMICILIU
Platforma de schimb şi de cadouri a oraşului Fürth
(Fürther Tausch- und Geschenkbörse)
Aceasta este o ofertă necomercială pe internet a Gospodăririi
deşeurilor Fürth. Orice persoană privată poate deveni activă aici.
Fiecare îşi poate insera singur anunţul, gratuit şi când doreşte, şi îl
poate şterge mai târziu. De la o persoană particulară la alta.
www.fuerth.abfallspiegel.de

Depozit de mărfuri uzate cu magazin de haine
Deţineţi mobilă şi articole de menaj în stare bună, care este păcat
să fie date la deşeuri voluminoase? Depozitul de mărfuri uzate
le ridică gratuit de la domiciliul dvs. Căutaţi mobilă, articole de
menaj etc. ieftine, la mâna a doua? Veniţi în sala de expoziţie şi în
magazinul de haine.
Industriestr. 14
www.gebrauchtwarenhof.de
90765 Fürth/Bislohe
Luni – Vineri 9:00 – 18:00
Tel.: 0911/3 07 32-0
Sâmbătă
9:00 – 16:00

VĂ RĂSPUNDEM LA ÎNTREBĂRI
Dacă mai aveţi întrebări legate de îndepărtarea deşeurilor,
centrele noastre de consultanţă vă stau cu plăcere la dispoziţie.
CONSULTANŢĂ DEŞEURI (ABFALLBERATUNG)
Tel.: 0911 / 974-12 60
Fax: 0911 / 974-20 94
Fax: 0911 / 974-39 20 91 (pt. deşeuri voluminoase)
Mainstr. 51 şi
Schwabacher Str. 170 (Ämtergebäude Süd)
Mail: abfallberatung@fuerth.de
sau pe internet la adresa: www.fuerth.de
Luni – Joi
Vineri

8.00 –15.00
8.00 –12.00

Saci de gunoi, cartele pt. deşeurile voluminoase şi material
informativ se găsesc şi în apropierea dvs.
Informaţi-vă la următoarea adresă: www.fuerth.de/abfallwirtschaft

Vă mulţumim pt. sprijin.

DEŞEURI VOLUMINOASE, ELECTRICE ŞI ELECTRONICE
DA

CE INTRĂ ÎN CATEGORIA DEŞEURILOR VOLUMINOASE?
Vă rugăm să pregătiţi bunurile de dat la deşeuri voluminoase separate în patru categorii:

Lemn

Aparate electrice

Mobilă din lemn voluminoasă
dulapuri, mese, scaune, etajere, comode, cadre de pat,
somiere şi bunuri similare

aparate frigorifice, maşini de spălat, maşini de gătit,
echipamente video, aparate radio, televizoare, tehnică de
calcul, solarii (fără elemente de iluminat), aspiratoare şi bunuri
similare, şi toate aparatele electrice mic

Obiecte de uz casnic voluminoase
Saltele, mobilă tapiţată
covoare, valize, scaune auto pt. copii, tablouri mari, sănii,
coşuri pentru câini, skateboarduri, schiuri, abajururi, coşuri de
rufe şi bunuri similare

NU

Metale
Metale din gospodărie
grătare pt. friptură, biciclete, maşini Kettcar, cărucioare,
aparate de fitness pt. acasă, umbrele de soare, suporturi
pentru uscat rufe, scări pt. gospodărie, cratiţe şi bunuri similare

ASTA NU INTRĂ LA DEŞEURI VOLUMINOASE: REZIDUURI DE PE ŞANTIERE ŞI FIER VECHI AUTO
Vă rugăm să transportaţi asemenea deşeuri voluminoase sortate dinainte (!) la depozitele de reciclare, deşeurile de
grădină la locul pt. compostare, molozul la depozitul pt. pământ şi moloz. Trebuie achitate respectivele taxe şi preţuri pt.
îndepărtarea deşeurilor.

Depozit de reciclare
Lemn
– elemente placare tavane, respectiv lambriuri, panele, tocuri de
fereastră, uşi, parchet, parchet laminat
– garduri, palisade
– lemn de construcţie: şipci de acoperiş, grinzi
– lădiţe de fructe
– paleţi şi bunuri similare

Reziduuri de pe şantiere sau de la renovări
– lemn de construcţie
– calorifere, jgheaburi de acoperiş, cabine de duş, căzi de duş/
baie, chiuvete, toalete, faianţă/ gresie
– uşi, ferestre, jaluzele (exterior), obloane, marchize
– podele din laminat sau PVC, panele, parchet
– îmbrăcare interioară perete/ tavan
– garduri de grădini, palisade, paravane, folii pt. heleşteu
– carton asfaltat, polistiren şi bunuri similare
– sobe: sobe cu lemne, cu cărbuni şi de ulei (curăţate, fără
ulei)

Metal
– calorifere, jgheaburi de acoperiş, căzi de duş/baie şi bunuri
similare

Piese auto
– anvelope, baterii, portbagaje pt. acoperiş, cutii portbagaj,
preşuri şi bunuri similare (nu fiare vechi auto)

Materiale reciclabile
– cartonaje, hârtie, îmbrăcăminte, sticle, „sacul galben”,
materiale plastice

Deşeuri reziduale
Obiecte de uz casnic mici
– Vă rugăm să aruncaţi piesele mici, cum ar fi zdrenţele,
umeraşele, jucăriile etc., şi pilotele, tapeturile şi bunurile
similare, acasă la lada de gunoi pt. deşeuri reziduale sau în
sacul de gunoi oficial supus la taxe

Depozit pt. moloz
Moloz
– pietre, ţigle, beton, ciment şi bunuri similare
– obiecte din porţelan, lut, ceramică

Maşină de ridicat substanţe toxice
şi depozit de reciclare Vacher Str. 333
Substanţe toxice şi otrăvuri
– vopsele/ lacuri, diluanţi, baterii
– chimicale, produse de protecţie a plantelor şi bunuri similare

Loc pt. compostare
Deşeuri de grădină
– deşeuri de la tăierea copacilor şi arbuştilor, rădăcini, buşteni
– frunziş, deşeuri de la tunderea gazonului şi bunuri similare

Îndepărtarea deşeurilor de către firme
specializate sau preluarea de către comerţ
– calorifere cu căldură înmagazinată, fiare vechi auto, baterii auto,
ulei uzat, rezervoare de ulei, butoaie de ulei, lemn de construcţie
(şarpantă acoperiş, astereală, cofraje …), materiale care conţin
azbest, plăci de ghips-carton şi vată minerală
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