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HACİMLİ ÖZEL ATIKLAR
Hacimli özel atıklar ve elektronik
ürünlerin hurdaları nereye atılacak?
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HACİMLİ ÖZEL ATIKLARIN TESLİM ALINMASI:
Yılda iki defa yazılı olarak, şu şekilde talepte bulunabiliyorsunuz:
İnternet’te www.fuerth.de sitesinden,
Schnellsuche: Sperrmülltermin
(Hızlı arama: hacimli özel atıkların toplanması tarihi)
sperrmuell@fuerth.de adresine E-Mail atarak,
0911 / 974 - 39 20 91 numaralı hatta faks yollayarak,
mektupla veya
hacimli özel atıklar konulu bir kartpostalla (lotarya / spor toto
ve kırtasiye dükkanlarının çoğundan ücretsiz olarak alınabilir)

Hazırlamak:
Hacimli özel atıklarınızı saat 6:30’a kadar, serbestçe ulaşılabilir
şekilde ve mümkünse özel mülkiyete dâhil olan bir alanda
hazır edin.
Yürüyüş ve bisiklet yolları gibi kamusal alanların
kapatılmaması gerekiyor.
Hacimli özel atıkları zemin hizasında (basamaksız bir
ortamda), 15 metre mesafeye kadar, özel mülkiyete dâhil olan
alanlardan,örneğin bina girişinden, iç avludan teslim alıyoruz.
Toplayıcı araçlara yükleme yapılırken, müracaatçının bir
temsilcisi hazır bulunmalıdır.
15.- Euro tutarlı “hacimli özel atıklar” harcının nakit olarak
ödenmesi gerekiyor.

HACİMLİ ÖZEL ATIKLARIN TESLİM EDİLMESİ
Hacimli özel atıkları, geri dönüşüm sahalarına ücretsiz olarak
teslim edebilirsiniz.

Atzenhof, Vacher Str. 333 geri dönüşüm sahası
Fürth, Jakobinenstr. metro istasyonu; demiryolları arazisi
yanındaki geri dönüşüm sahası

DEĞİŞ TOKUŞTAN KEYİF ALMAK VEYA EVDEN TESLİM ALMA HİZMETİ
Fürth Kenti, Değiş Tokuş ve Hediye Borsası
(Fürther Tausch- und Geschenkbörse)
Bu, Fürth kenti atık endüstrisinin ticari olmayan bir İnternet
sunumudur. Burada herkes şahıs olarak aktif olabilir. Buraya
ilanlarınızı ücretsiz ve zamandan bağımsız olarak kendiniz
kaydeder ve sonra silersiniz. Şahıslar arasında.
www.fuerth.abfallspiegel.de

Kullanılmış eşyalar avlusu ve giysi dükkânı
Hacimli özel atıklara dahil edilemeyecek kadar iyi durumda olan
mobilyalarınız ve evsel kullanım ürünleriniz mi var? Kullanılmış
eşyalar avlusu bunları evinizden ücretsiz olarak teslim alıyor.
Hesaplı kullanılmış eşyalar, evsel kullanım ürünleri vs. mi
arıyorsunuz? Sergimize ve giysi dükkânına gelin.
Industriestr. 14
www.gebrauchtwarenhof.de
90765 Fürth/Bislohe
Pzt – Cum saat 9:00 – 18:00
Tel.: 0911/3 07 32-0
Cts
saat 9:00 – 16:00

SORULARINIZI YANITLIYORUZ
Atıkların bertaraf edilmesine ilişkin başka sorularınız varsa,
danışma noktalarımız memnuniyetle hizmetinizde olacaktır.
ATIKLAR KONUSUNDA DANIŞMANLIK (ABFALLBERATUNG)
Tel.: 0911 / 974-12 60
Faks: 0911 / 974-20 94
Faks: 0911 / 974-39 20 91 (hacimli özel atıklar için)
Mainstr. 51 ve
Schwabacher Str. 170 (Ämtergebäude Süd)
E-Mail: abfallberatung@fuerth.de
ya da İnternet üzerinden: www.fuerth.de
Pzt – Per saat 8.00–15.00
Cum
saat 8.00–12.00

Atık çuvalları, hacimli özel atık kartları ve bilgilendirici
materyaller sizin yakınınızda da mevcuttur. Bu adresten bilgi
edinin: www.fuerth.de/abfallwirtschaft

Destekleriniz için çok teşekkür ederiz.

HACİMLİ ÖZEL ATIKLAR VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİN HURDALARI
EVET HACIMLI ÖZEL ATIKLAR – BU GRUBA NELER DÂHILDIR?
Lütfen hacimli özel atıklarınızı dört sınıfa göre ayrıştırılmış olarak hazır edin:
Ahşap

Elektronik cihazlar

Hacimli ahşap eşyalar
Dolaplar, masalar, sandalyeler, raflar, komodinler,
karyolalar, yatak taban tahtaları ve benzeri.

Soğutucular, çamaşır makineleri, ocaklar, video sistemleri,
radyo cihazları, televizyonlar, elektronik bilgi işlem cihazları,
solaryumlar (aydınlatıcılar hariç), elektrikli süpürgeler ve
benzeri (ayrıca tüm küçük elektronik cihazlar).

Hacimli ev eşyaları
Yataklar, koltuk takımları
Halılar, valizler, otomobiller için çocuk koltukları, büyük
tablolar, kızaklar, köpek sepetleri, kaykaylar, kayak
takımları, abajurlar, çamaşır sepetleri ve benzeri.

Metaller
Evsel kullanım metalleri
Mangallar, bisikletler, pedallı arabalar, çocuk arabaları,
jimnastik aletleri, güneşlikler, çamaşır askılıkları, evsel
kullanım merdivenleri, tencereler ve benzeri.

HAYIR BUNLAR, HACIMLI ÖZEL ATIKLARA DÂHIL DEĞILDIR:
İNŞAAT ATIKLARI VE OTOMOBIL HURDALARI

Bu hacimli atıkları lütfen önceden tasnif edilmiş olarak (!) geri dönüşüm sahalarına götürün: bahçe atıklarını gübre sahasına,
inşaat atıklarını toprak ve inşaat atıkları sahasına. İlgili atım harçlarının ve ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Geri dönüşüm sahası
Ahşap
– Tavan ve duvar kaplamaları, panolar, pencere kasaları,
kapılar, parke, lamine zeminler
– Çitler, kalaslardan yapılmış bahçe duvarları
– İnşaat ahşapları: çatı kirişleri, kalaslar
– Meyve kasaları
– Paletler ve benzeri

Şantiye veya bakım / onarım atıkları
– İnşaat ahşapları
– Radyatörler, çatı olukları, duşakabinler, banyo / duş
küvetleri, evyeler, klozetler, fayanslar
– Kapılar, pencereler, panjurlar (dış), kepenkler, güneşlikler
– Lamine veya PVC zeminler, panolar, parkeler
– İç duvar / tavan kaplamaları
– Bahçe çitleri, kalaslardan yapılmış bahçe duvarları, paravan
duvarlar, gölet folyoları
– Katranlı çatı kaplamaları, polistirol ve benzeri
– Sobalar: odun / kömür / gaz sobaları (temiz ve gazsız
olarak)

Metaller
– Radyatörler, çatı olukları, banyo / duş küvetleri ve benzeri

Otomobil aksesuarları
– Tekerlekler, aküler, tavan bagajları, port bagajlar, paspaslar
ve benzeri (otomobil hurdaları hariç)

İnşaat atıkları sahası
İnşaat atıkları
– Taşlar, kiremitler, beton, çimento ve benzeri
– Porselenden, topraktan, seramikten mamul nesneler

Zararlı madde toplama aracı ve geri
dönüşüm csahası Vacher Str. 333
Zararlı maddeler ve zehirler
– Boyalar/cilalar, çözeltiler, aküler
– Kimyasallar, bitki koruma ilaçları ve benzeri

Gübre sahası
Bahçe atıkları
– Ağaç ve çalıların kesilmiş kısımları, dalları, kökleri,
gövdeleri
– Yapraklar, biçilen çimler ve benzeri

Atıkların sertifikalı uzman şirketlerce
bertaraf edilmesi ya da piyasadaki ticari
şirketler tarafından geri alınması
– Ucuz gece elektriğiyle çalışan sobalar, otomobil hurdaları,
otomobil aküleri, eski yağlar, yağ hazneleri, yağ fıçıları, inşaat
ahşapları (çatı iskeleti, çatı kirişleri, kalıplar...), asbest içeren
malzemeler, kartonpiyer plakaları ve maden yünü

Dönüştürülebilir malzemeler
– Mukavvalar, kâğıtlar, giysiler, cam şişeler, “sarı çuvallar”,
plastikler

Bakiye atıklar
Hacimli olmayan evsel atıklar
– Paçavralar, giysi askıları, oyuncaklar gibi küçük parçaları
ve ayrıca kuştüyü yorganları, duvar kâğıtlarını ve benzeri
şeyleri, evde lütfen Bakiye Atıklar Konteyneri ‘ne veya
ücrete tabi Resmi Atık Çuvalı ‘na atın.
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