
Atıkları doğru ayırma

Linz, kullanılmış atık toplama merkezleri:
Problemli atıklarını toplamak için Linz kullanılmış atık toplama merkezleri olarak hizmetinizdeyiz:
Problemli atıklar örneğin:    Boyalar, cilalar, ilaçlar, asitler, çözeltiler, piller ve elektronik aletler, fl üoresan lambalar, 

tasarrufl u ampuller ve araç lastikleridir

Kullanılmış atık toplama merkezi
Mostnystraße
Urfahr, Mostnystraße 14
4040 Linz, Tel. 0732/3400-7586

Çalışma saatleri:
Pzt, Sa, Pe, Cu saat 8.00 – 17.30
Ça saat 8.00 – 12.00

Kullanılmış atık toplama merkezi
Nebingerknoten
Schachermayerstraße 9–11
4020 Linz, Tel. 0732/3400-6826

Çalışma saatleri:
Pzt-Cu saat 8.00 – 17.30
Cmt saat 8.00 – 12.30

Kullanılmış atık toplama merkezi
Wiener Straße
Kleinmünchen, Wiener Straße 375
4030 Linz, Tel. 0732/3400-7466

Çalışma saatleri:
Pzt, Sa, Ça, Cu saat 8.00 – 17.30  
Pe saat 8.00 – 12.00

Kullanılmış atık toplama merkezi
Dallingerstraße
Neue Heimat, Dallingerstraße 6
4030 Linz, Tel. 0732/38 18 58

Çalışma saatleri:
Pzt, Ça, Pe, Cu saat 8.00 – 17.30
Sa saat 8.00 – 12.00, Cmt saat 8.00 – 12.30

Ücretsiz büyük çaplı atık toplama hizmeti için  3400-6808
numaralı telefondan randevu alabilirsiniz.

Kullanılmış cam   

  Cam şişeler, turşu ve reçel şişeleri vs. 
Beyaz cam konteyneri renksiz şeff af cam şişeler içindir
Renkli cam konteyneri renkli cam şişeler içindir

   Pencere camı, ayna, kurşunlu cam, telli cam ve araba camları, 
porselen, toprak çömlek, sofra takımı, şişe kapakları vs.

Kullanılmış kağıt    
  Gazeteler, dergiler, broşürler, kataloglar, mukavva, kutular, katlanmış karton ambalajlar 

 Süt ve içecek paketleri, plastik dosyalar

Metal ambalajlar
   Alüminyum kutular, Konserve kutuları, hayvan yemi kutuları, kapaklar, tüpler, alüminyum folyo

    İtici gaz içeren sprey kutuları, hurda demir, elektronik aletler, tamir aletleri

Biyolojik atıklar
   Meyve ve sebze artıkları, katı yemek atıkları, bozulmuş yiyecekler, kahve telvesi, çay posası, 

yumurta kabukları, kemikler, saçlar, tahta kıymıkları, kesilmiş çiçekler, bitki artıkları

   Folyo içindeki yiyecekler, süpürge torbası, sulu artıklar 
(çorba, sos, katı-sıvı yağlar)

Plastik ambalajlar
   Plastik şişeler, yoğurt kapları, plastik poşetler ve çuvallar, plastik tüpler, damacana, strafor,  

meyve ve et için plastik tabaklar, süt ve içecek paketleri

  Bir ambalaj ya da bir ambalajın parçası olmayan, plastik ürünler

Diğer atıklar
  Deri atıklar, kırılmış eşyalar, tekstil ve dokuma ürünler, temizlik ürünleri, toz, 

süpürge torbası, ampuller, sigara izmaritleri, resimler

  Tasarrufl u ampuller, cam, biyolojik atıklar, kağıt, plastik ambalajlar, problemli maddeler
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