Shqip

pse të mblidhet?
Me mbledhjen dhe riciklimin e kartonit ne japim një kontribut vendimtarë për
ruajtjen e pyjeve tona dhe reduktimit të ngarkimit të mjedisit nga ana
e industrisë së letrës. Çdo e pesta pemë e prerë në të gjithë botën, sot përdoret
për prodhimin e letrës dhe kartonit.
Bashkia Regensdorf ofron një mbledhje të ndarë të kartonit. Riciklimi i kartonit
i kursen resurset natyrore dhe është më ekologjik për mjedisin se sa djegia e
mbeturinave në impiante për ngrohje. Fibrat e rifituara përdoren për prodhimin
e kartonit valorë, paketimeve dhe pjesërisht edhe për mobile.

Karton sammeln

für einen gesunden Wald
të mblidhet
Kartoni
siÇ duhet!

ColleCter le Carton
pour une forêt saine

raCColta di Cartone
per una foresta sana

reColha de Cartão
para uma floresta saudável

të mblidhet Kartoni
për një pyll të shëndoshë

Katër hapa për përgatitjen e
paketimeve siç duhet:
1. Letra e vjetër dhe kartoni të
mblidhen ndarash

Çka i përket mbledhjes
së kartonit
– Kartoni i valëzuar
– Kutitë e vezëve
– Kartonët e pemëve dhe perimeve
– Zarfet prej letre
– Të gjitha llojet e kutive të pa
shtresuara dhe pa shirita ngjitës
– Qeset e letrës

2. Kartoni i ndotur apo i shtresuar me
masë plastike përket në mbeturina
3. Kartoni paloset, tubohet dhe lidhet
4. Dhe në ditën e mbledhjes të
vendoset në vendet e tubimit të
mbeturinave para orës 7
Vini re: Kartonët e pa palosur apo
kutitë nuk do të merren me vete!

Çka nuK i takon mbledhjes
së kartonit
– Tetrapak paketimet
– Kutitë e detergjentit
– Kartoni i ndotur
– Plastika
– Stiropori
i takon mbeturinave!

saKupljanje Kartona
za zdravije šume

Kartonlari toplaYalim

Bashkia e Regensdorfit falënderohet për ndihmë të popullatës për një
trajtim të vetëdijshëm të resurseve.

sağlıklı bir orman için
informata tjera për njohuri të vlefshme mbi mbledhje të kartonit
Tel. 044 842 38 88 apo abfall@regensdorf.ch

www.regensdorf.ch

