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  تفکیک زبالھ در نورمبرگ

ھای زبالھ سطل
 خاکستری

سطل خاکستری با پوشش 
 ھای بیولوژیکیسبز زبالھ

 ای شوپرد اب یرتسکاخ لطس
 درز یاھ یدنب ھتسب

سطل آبی کاغذ، مقوا، 
 کارتن

 خودروی مواد خطرناک

 ظروف  
 ھای المپحباب 
  غیربھداشتی 
  دست دوم(بستر گربھ( 
 مرجوع  
 چوب لباسی 
  دست (بستر حیوان کوچک

 )دوم
  سرد(خاکستر ذغال سنگ( 
 نوار کاست موسیقی 
 ھای تنظیفدستمال 
 آینھ شکستھ  
 ھای جارو برقیکیسھ  
 قطعات کاغذ دیواری  
  نظیر (محصوالت حیوانی

سوسیس، گوشت، ماھی، 
و ) ماھیاستخوان، استخوان 

مانده غذا حاوی این نوع باقی
  مواد
 کاغذ کثیف 
 نوار ویدئویی 
 پوشک 
 مسواک  

تھ سیگار و خاکستر و سایر 
 ھای باقی ماندهزبالھ

 مرغپوست تخم 
 باقیمانده سبزیجات  
 پنیر  
 فیلترھای قھوه  
 ھای میوه بقایای میوه، شامل

  گرمسیری
  فقط سبزیجات(تھ مانده غذا( 
 ایچای کیسھ 
 دستمال کاغذی کثیف آشپزخانھ  

حیاط را فقط در /ھای باغزبالھ
 مقادیر کم

 .بگذارید
ھای بیولوژیکی خود را در زبالھ
 ھای ھای زبالھکیسھ

 .بیولوژیکی یا روزنامھ  قرار دھید
توانید ظرف بھ این ترتیب می

ھای بیولوژیکی را نیز تمیز زبالھ
 ..نگھدارید

 
 کیتسالپ و کیتسالپویب یاھ ھسیک

 لطس رد یکیژولویب ھلابز اب ار
 نوچ ،دیزادنین کیژولویب ھلابز

 دوک ھب ندش لیدبت تیلباق کیتسالپ
 !درادن ار

 

ھای بندیبستھ استفاده انحصاری،
ساختھ شده از پالستیک،  فروش خالی

 :و مواد کامپوزیت، مانند فلز
 ھای داروورقھ  
 ،قوطی و فویل آلومینیوم درب، پوشش  
 قوطی خامھ/شیشھ  
 ژل حمام و بطری شامپو  
 ھای خریدکیسھ  
 ھای پالستیکیبندیبستھ  
 بندی بستنیبستھ  
 ھای رنگسطل  
 پوشش سلفون  
 ھای آشامیدنی و مواد غذاییقوطی  
 سطل ماست و کشک 
 بندی وکیوم قھوهبستھ  
 درب نوشابھ 
 ھای مواد شویندهبطری 
 میوه و شیرکارتن آب  
 روکش شکالت  
 آئروسل ھایقوطی 
 بندی پلی استایرنبستھ 
  خمیر دندان، پماد(تیوب( 
 

  ھوفمان شرکت
 37 43 100/  0800 : تلفن

www.hofmann-denkt.de 
 

ھمچنین  فقط کاغذ تمیز
کارتن،  مقوا و کثیف اقالم
 نظیر

 
 ھای غیرگالینگورکتاب 
 ھای مقواییکارتن  
 ھاکاتالوگ  
 جعبھ غالت  
 مقوا 
 ھای نمککارتن  
  یادداشتدفترچھ 
 کاغذ تحریر 
  کتاب جلد کاغذی بدون

 صحافی پالستیکی
 مجالت 
 ھاروزنامھ 

 

  فاقد کاغذ
 .لمینت شده

 

  نامفوھ تکرش
  8140-0911/230 نفلت

oder -8110 
ASN-

Abfallbehaelterver
waltung@stadt.nue

rnberg.de37 
 

 

 کننده اجاق گازپاک  
  ھای محلول اسیدھا،(شیمیایی

 ھای سلولزی،کنندهقلیایی، رقیق
 )الکل دناتوره، ترپنتین

 رنگ و روغن جال 
 ھاکشآفت 
 کود گیاھی 
  ھاسوئیچ/ھادماسنج(جیوه( 

 

 ھاو مکان ھازمان
 3232-0911/231: تلفن

www.asn.nuernberg.de 
 

 :قابل قبول نیست
 روغن استفاده شده 

  کنندهتحویل بھ توزیع
 سیمان/آزبست 

ھای دفن آزبست تحویل بھ محل
 زبالھ،

Marthweg 201 
 ھای امولسیون رنگ 

 ھای رنگدر قوطی
در سطل زبالھ  بستھ شده محکم 

قرار داده شود یا بھ مرکز 
  بازیافت تحویل گردد

 نشانیکپسول آتش 
تولیدکنندگان محصوالت 

موظف ھستند این اقالم را پس 
 بگیرند

آوری زبالھ نقاط جمع
 حیاط/باغ

لباس دست دوم  ھای شیشھ دست دوممحفظھ مراکز بازیافت
 ظروف

 اطالعات تماس

 شده درختانھای ھرس شاخھ  
 مواد زائد گیاھی 
 ھابرگ  
 چمن ھرس شده 
 ھای سبکقلمھ 
 

 :نکات مھم
 

 ھای حمل و نقل و کیسھ
  پالستیکی، کارتن، سیم یا کابل

 متر  2 :حداکثر مقدار تحویل
 مکعبدر روز و تحویل

  تنھ درخت، شاخھ، ساقھ حداکثر
  مترسانتی 15بھ قطر 

 
 ساعات و  ھامکان

 :کاری تلفن
 3232-0911/231تلفن: 

www.asn.nuernberg.de 
 

  مقادیر معمول
 :خانگی
 ھاباتری 
 نخالھ ساختمانی 
  روغن سرخ کردنی، روغن سرخ

 کردن شناور،
 دیسی 
 مصرفالمپ کم 
 وسایل الکترونیکی  
 حیاط/ضایعات باغ 
 شیشھ 
 پالستیک سخت 
 تختھ/چوب 
 ھای فلورسنتلولھ  
 فلزات  
 کاغذ، مقوا، کارتن 
 الستیک خودرو 
 ھای حجیمزبالھ  
 خالی(ھای آئروسل قوطی( 
  قابل استفاده(منسوجات( 
  
 ھا، از جملھ ھمراه با قاب و سایر درب

 مواد قابل استفاده مجدد
 

 و ساعات  ھامکان
 :کاری تلفن

 3232-0911/231: تلفن
www.asn.nuernberg.de 

 

 ھاشیشھ 
 ھای بندیو سایر بستھ ھای عطرشیشھ

  ایشیشھ
 شربت سرفھھای بطری 
 ھای نگھداریشیشھ 
 العطور المصنوعة من  زجاجات

  الزجاج
من زجاجات  وغیر ذلك

 التعبئة
 

رنگ شیشھ تفکیک  لطفاً براساس
 رنگی بھ و شیشھ آبی، قرمز .کنید

شیشھ سبز تعلق  مخصوص سطل
 .دارد

 

دوم تعلق بھ محفظھ شیشھ دست
 :ندارد
  شیشھ کریستال، بھ عنوان مثال

 جاسیگاری
  ای، یا لمینت شدهسیمی، صفحھشیشھ  
  شیشھ ینا، ظروف (شیشھ نسوز

 )مایکروویو
 مصرف، ھای کمحباب المپ، المپ

 ھای فلورسنتالمپ
 سرامیک/پرسلن 
 آینھ 
 لیوان آب 

 پتو 
 تختخواب پر 
 ،منسوجات خانگی 
 نظیر حولھ حمام 
 کاله، دستکش 
 پوشاک 
 کفش تمیز و قابل پوشیدن 
 کیسھ 
 پرده 

 

ھای قدیمی را لباس
بندی کرده در بستھ
ساک قرار دھید، /کیسھ
صورت ھا باید بھکفش

 .جفتی بھ ھم بستھ شوند
 

بھ محفظھ پوشاک 
 :دوم تعلق ندارددست
 تشک 
 ھای پشم، پارچھ، تکھ

 ھای پارچھتکھ
 اقالم مرطوب یا کثیف 
 فرش 

 مشاوره زبالھ
 ,3232-0911/231: تلفن 
-2452 ,-4033 ,-4677, 
-4097 ,-4013 

 ضایعاتحمل 
 2594-0911/231: تلفن

  حمل ضایعات حجیم
 2593-0911/231: تلفن

 4717-0911/231: فکس
 

  مدیریت محفظھ
 ,4024-0911/231: تلفن

-4014 
 6699-0911/231: فکس

  محل دفن مواد زائد
 78024-0911/231تلفن: 

پشتھ زبالھ کنترل نشده در زمین 
  عمومی

 5911-0911/231تلفن: 
 :ایمیل

asn@stadt.nuernberg.de 
: اینترنت

www.asn.nuernberg.de 
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