TŘÍDĚNÍ KOVŮ
do nádob označených šedou samolepkou KOVY

DO SAMOSTATNÝCH
ŠEDÝCH NÁDOB
Má to smysl. Třiďte odpad!

Nyní ve vaší obci
SBĚR DO SAMOSTATNÝCH
ŠEDÝCH NÁDOB
ANO
Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který
lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky
od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky,
víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky
a další drobné kovové odpady.

NE
Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří
plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá
zařízení složená z více materiálů. Nepatří do nich ani
těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.

VĚTŠÍ KUSY KOVŮ o devzdávejte na sběrném dvoře či ve sběrnách druhotných
surovin.

TŘÍDICÍ LINKA V šechny barevné kontejnery putují na třídicí linku, kde z nich pracovníci
ručně, nebo za pomoci automatických magnetických separátorů oddělí
kovové odpady.

VÝKUPNY KOVŮ

DOTŘIĎOVACÍ LINKA
kov se rozdělí podle
druhů

HUTĚ
kovy se roztaví při
teplotách přes 1000 °C

SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
SKLO

ANO obalové sklo (lahve od alkoholických a nealkoholických nápojů, sklenice
od kečupů, zavařenin, zeleniny apod.) a tabulové sklo
NE autoskla, zrcadla, drátoskla, varné sklo (nelze zrecyklovat), porcelán
a keramika (nejsou ze skla), sklo zbytečně nerozbíjejte – dále se třídí
ANO starý papír, noviny, časopisy, knihy, papírové obaly, sešity, katalogy, krabice

PAPÍR

PLAST

NÁPOJOVÝ
KARTON

NE mokrý, mastný a znečištěný papír, voskovaný papír, kopírovací papír,
hygienické potřeby (např. papírové ubrousky, kapesníky, utěrky)

ANO sešlápnuté PET lahve, plastové tašky, obaly od kosmetiky, fólie a další
výrobky z plastu
NE obaly znečištěné chemikáliemi a s velkým nánosem zbytků potravin,
podlahové krytiny a novodurové trubky

ANO obaly od mléka a mléčných výrobků, džusů, vína a dalších potravin
+ kartony vyprázdněte, vypláchněte a sešlápněte
NE měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku, znečištěné
nápojové kartony
ANO použité rostlinné oleje a tuky – do nádob vkládat v dobře uzavřených
PET lahvích
NE technické oleje (převodové, motorové, tlumičové)

BIO
ODPAD

ELEKTRO

ANO rostlinné zbytky z kuchyně (zelenina, ovoce, slupky…) čajové sáčky, kávová sedlina, tráva, listí, ořezy stromů apod. – také lze bezplatně odnést na
sběrný dvůr nebo ukládat do zahradních či domácích kompostérů
NE tekuté zbytky jídel, maso, kosti, uhynulá zvířata,
odpad v plastových sáčcích
ANO menší elektrozařízení (mobilní telefony, elektronické hračky, žehličky,
fény, varné konvice, notebooky…)
větší spotřebiče (lednice, pračky, televizory, počítače, vysavače…) můžete
bezplatně odevzdat na sběrném dvoře nebo v prodejnách, kde jste nakoupili
NE vysloužilé elektro předávejte k recyklaci kompletní, nerozebírejte je –
stávají se pak nebezpečným odpadem, jehož odstranění je nákladnější

TŘÍDĚNÍ KOVŮ
MÁ SMYSL

Staré kovy jsou ceněnou druhotnou surovinou. Jejich
tříděním a recyklací výrazně šetříme životní prostředí.
Můžeme tak snížit
o 86 % znečištění vzduchu
a o 76 % znečištění vody.
Recyklací železného šrotu šetříme
75 % energie
90 % primárních zdrojů
a 40 % vody.
DALŠÍ INFORMACE O TŘÍDĚNÍ NA
jaktridit.cz samosebou.cz

tridenijestyl.cz

