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Português

perChé fare la raCColta?

porquê reColher ?

Con la raccolta e il riciclaggio di cartone, diamo un contributo significativo alla
conservazione delle nostre foreste e alla riduzione dell’inquinamento
ambientale causato dall’industria della carta. Un albero su cinque, fra quelli
abbattuti in tutto il mondo, è utilizzato oggi per la produzione di carta e cartone.
Il comune di Regensdorf offre una raccolta di cartone separata. Il riciclaggio
del cartone consente di risparmiare risorse naturali ed è più ecologico che bruciarlo
negli impianti di trattamento dei rifiuti. Le fibre recuperate sono usate per la
produzione di cartone ondulato, di imballaggi e, in alcuni casi, anche di mobili.

Através da recolha e reciclagem de cartão, damos uma contribuição significativa
para a preservação das nossas florestas e redução da poluição ambiental
causada pela indústria de papel. Uma em cada cinco árvores, derrubada em
todo o mundo, nos dias actuais será utilizada para a produção de papel e cartão.
O município de Regensdorf disponibiliza uma recolha separada de cartão.
A reciclagem de cartão economiza recursos naturais e é mais amigo do ambiente
do que a queima numa central de cogeração de resíduos. As fibras recuperadas
são utilizadas para a produção de cartão ondulado, embalagens, e em alguns casos
também para mobiliário.

Karton sammeln

für einen gesunden Wald
fare
la raCColta
Correttamente!
quattro passi per la raccolta
corretta:
1. Raccogliere separatamente il
cartone dalla carta
2. Il cartone sporco o rivestito
con plastica non deve essere
smaltito nella spazzatura
3. Il cartone deve essere
opportunamente piegato,
legato e accatastato
4. Depositare i cartoni presso gli
usuali punti di raccolta solo nei
giorni prestabiliti, entro le ore 7:00
attenzione: cartoni sciolti e scatole
non saranno prelevati!

Cosa si può inserire
nella raccolta di cartone
– Cartone ondulato
– Cartoni delle uova
– ScatoleColleCter
di cartone per frutta
e verdura
le Carton
– Cartoncino
rigido
pour une forêt saine
– Tutti i tipi di scatole non patinate
e senza nastro adesivo
– Sacchetti
di carta
raCColta
di Cartone

per una foresta sana
Cosa non si deve inserire
nella raccolta
di cartone
reColha
de Cartão

paraTetra
umaPak
floresta saudável
– Confezioni
– Scatole di detersivo
– Cartone sporco
të mblidhet Kartoni
– Plastica
për një pyll të shëndoshë
– Polistirolo
smaltire nei rifiuti domestici!

reColha
de Cartão
CorreCta !
quatro passos para a prestação
adequada :
1. Recolher separadamente papel
velho e cartão

o que pertence à recolha
de cartão
– Cartão ondulado
– Cartões de ovos
– Cartões de fruta e de legumes
– Invólucros de papel
– Todos os tipos de caixas sem
revestimento e sem cola
– Sacos de papel de transporte

2. Cartão sujo ou revestido de
plástico pertence ao lixo
3. Dobrar o cartão, amontoá-lo
e atá-lo

o que não pertence
à recolha de cartão

4. Proporcionar em primeiro lugar
no dia da recolha antes das 7 horas
nos pontos de recolha habituais

– Embalagens Tetra
– Caixas de detergente
– Cartão sujo
– Plástico
– Esferovite

atenção : partes soltas de cartão
ou caixas não serão levadas !

pertence ao lixo !

saKupljanje Kartona
za zdravije šume

Il comune di Regensdorf ringrazia la popolazione per la collaborazione
e per un uso consapevole delle risorse.
Kartonlari

toplaYalim

O município de Regensdorf agradece a ajuda da população pelo
uso consciente dos recursos.

sağlıklı bir orman için
per domande o maggiori informazioni riguardanti lo smaltimento del cartone
Tel. 044 842 38 88 oppure abfall@regensdorf.ch

www.regensdorf.ch

mais esclarecimentos para obter informações úteis sobre a eliminação de cartão
Tel : 044 842 38 88 ou pelo endereço de E-Mail : abfall@regensdorf.ch

