PAPÍRHULLADÉK
Igen, kérem: újságok, folyóiratok,
katalógu-sok, prospektusok, könyvek, levélpapír, leve-lek, füzetek és
telefonkönyvek, fagyasztott termékek
bevonatlan kartondobozai, papír-zsákok, dobozok (összehajtogatott vagy
papírral töltött), hullámpapír
Nagyobb kartonokat kérjük a szeméttelepre (Mistplatz) vinni!
Köszönöm, nem kérem: összetett csomagolóanyagok, például tej- és italcsomagolás, karbon- és átütöpapír, szennyezett vagy zsíros papír, bevonatos kartoncsomagolás, számlák

FEHÉR ÜVEG
Igen, kérem: Szinezetlen eldobható palackok
és konzerv-üvegek (kikanalazott megfelel),
színezetlen sürített tej- és üdítöital palackok, színezetlen üvegedények, festetlen bor- és szeszes
italos üvegek
Köszönöm, nem kérem: színes üveg, csavaros kupakok, kapszulák, dugók, ólomkötések (pl. pezsgö
palackokról), fajanszpalackok, müanyag palackok,
tükrök, ablak-, sík drótüveg, izzók, porcelán, kerámia,
kristályüveg, poharak

MŰANYAG PALACKOK, ITALKARTONOK,
ITALOK FÉM CSOMAGOLÓDOBOZAI
Igen, kérem: Müanyag palackok italokhoz (PET palackok), élelmiszerekhez (pl.
ecet, étolaj, tejtermékek) vagy mosóés tisztítószerekhez, testápolószerek
müanyagflakonjai, egyéb müanyag
palackok, pl. hütöfolyadék vagy
desztillált víz- és italkartonok (Tetrapack), italok fém
csomagolódobozai, konzervdobozok, fémfóliák,
fémtubusok, fém fedelek
Köszönöm, nem kérem: újrahasznosítható müanyag
palackok, motorolajok-, kenöanyagok- és ragasztók
csomagolása, müanyag poharak, fóliák, müanyag
zacskók, húscsomagolás, polisztirol, szivacs, fa, textil,
kannák, vödrök, fözöedények, szerszámok, kábelek,
huzalok, szerelvények, csövek, acélszalagok, festék-,
lakk- és flakonok stb.
Nagy müanyag fóliákat, valamint hegyes, éles, merev
vagy nagyméretü fém alkatrészeket és elektromos
készülékeket kérjük a szeméttelepre szállítani!

KOMPOSZT
Igen, kérem: fa, cserje, levágott fü,
növényi maradványok, bokrok, lehullott
gyümölcsök, avar, vízinövények, füszerezetlen és fözetlen gyümölcs- és zöldségmaradványok, régi kenyérmaradványok, kávézacc és használt tealevél
Köszönöm, nem kérem: müanyag zacskók, biomüanyag zacskók, egyéb organikus müanyag csomagolások, hús, csontok, élelmiszermaradványok, 8
cm-nél nagyobb átméröjü ágak, gyökerek, tojás, tejtermékek, porszívó tartalma, macska alma, festett vagy
bevonatos fa, problémás anyagok, kompozit anyagok
(pelenkák, tejcsomagok), föld

SZÍNES ÜVEG
Igen, kérem: eldobható palackok színes üvegböl, enyhén színezett üvegböl, bor- és szeszesital palackok, színes üdítöital üvegek

Köszönöm, nem kérem: fehér üveg, csavaros kupakok, kapszulák, dugók, ólomkötések (pl. pezsgö
palackokról), fajanszpalackok, müanyag palackok,
tükrök, ablak, sík drótüveg, izzók, porcelán, kerámia,
kristályüveg

PROBLÉMÁS ANYAGOK ÉS EGYEBEK
A problémás anyagokat, használt sütöolajokat, elemeket, energiatakarékos izzókat, kis elektronikai eszközöket, lítium-ion akkumulátorokat (kérjük a pólusokat
leragasztani) és gyógyszereket kérjük egy veszélyes
hulladék gyüjtöhelyen vagy egy szeméttelepen
leadni. Lomokat, nagyméretü használt elektromos
berendezéseket, fát, sztiroport, karton csomagolóanyagokat, zöld nyesedékeket és használt gumiabroncsokat
háztartási mennyiségben kérjük a szeméttelepre vinni.

HULLADÉK ELKERÜLÉSE
A müködöképes régi termékek leadása
minden szeméttelepen, a 48er-Tandler dobozban (48er-Tandler-Box)

lehetséges.
Az edények, kis bútorok, elektromos készülékek, ruházat, játékok és egyéb termékek így újrafelhasználhatók
és a 48er-Tandler –nél kedvezö áron megvásárolhatók:
Címe: alacsony áron a 48er-Tandler-ben.
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Bécsi
szeméttelepek
Ne szemetelj.

2.,
10.,
11.,
12.,

Dresdner Straße 119*
Eva-Zilcher-Gasse 3
Johann-Petrak-Gasse 1
Wundtgasse/
Jägerhausgasse
14., Wientalstraße 51
16., Kendlerstraße 38a*
17., Richthausenstraße 2

19.,
21.,
21.,
22.,
22.,
23.,
23.,

Grinzinger Straße 151*
Fultonstraße 10
Nikolsburgergasse 12
Percostraße 4
Mühlwasserstraße 2
Seybelgasse 7
Südrandstraße 2

Nyitvatartási idök: hétfö - szombat 7-18 óráig
* Szombat 8-18 óráig

Szemét telefon: +43 1 546 48
Az MA 48 valamennyi telepe online térképen:
www.wien.gv.at/stadtplan és a 48er-App:

