
Çöp ayırma - işte bu doğrusu!

Toplama günleri, atık takviminde ve www.eschborn.de sayfasında yazıyor

Zararlı maddeler
örneğin: boyalar, cila, ev 
kimyasalları, yangın söndürücü 

Hizmet merkezi 
(Şantiye) Camp-Phönix-
Park' ta
Bahçe çöpü, küçük elektronik 
cihazlar, mantar, CD'ler, DVD'ler 
(kapaksız)

Cam konteyner
Renklere göre ayrıştırılmış şişeler 
ve vidalı kapaklı kavanozlar, mavi 
cam yeşil cam konteynerine aittir

Yasaktır: 
Ayna, porselen 
Pencere ve kristal cam

Mobil değerli  
madde yeri
Büyük ve küçük elektronik  
cihazlar, floresan lambalar, enerji 
tasarruflu lambalar, eski kereste-
ler, A-IV ahşap, bahçe çöpü, atık 
kağıtlar, kartonaj, metaller, CD'ler/
DVD'ler (kapaksız), araba lasti-
kleri (ücret karşılığı) moloz, inşaat 
atığı ve hacimli çöp  
(2 metreküpe kadar)

Kabul edilmez:
Atık çöp, sarı torba

Hacimli çöp ve  
elektrikli büyük eşyalar
ücretsiz olarak alınır, ancak  
müracaat edilmiş olmalıdır:  
Telefon  06196. 490-341 ya da 
faks ile 06195. 73669 ya da 
e-posta ile 
sperrabfall@kv-entsorgung.de 
ya da internet üzerinden www.
eschborn.mein-abfallkalender.de

Hacmi büyük çöpler   
2,00 metreden büyük ve  
2 metreküpten fazla olmayan.

Sarı Torba/Konteyner
Metal, plastik ve bileşik  
malzemelerden oluşan  
ambalaj malzemeleri

Yasaktır: 
Kağıt, porselen,  

tencere, oyuncak

Atık kağıt kutusu
Gazeteler, sıkı kaplanmamış 
kitaplar, broşürler, mukavva 

ve kartonajlar

Yasaktır: 
Duvar kağıtları,  

içecek kartonları

Organik atık
Organik mutfak atıkları  

ve bahçe atıkları

Yasaktır: 
Atık çöp, çocuk bezi, elektrikli 
süpürge torbası, izmarit, cam, 

plastik

Atık çöp kutusu
İzmarit, hijyen malzemeleri, 
elektrikli süpürge torbası,  

tencere, müddeti geçmiş ilaçlar

Yasaktır: 
Moloz, zararlı maddeler, 

değerli maddeler, elektrikli 
eşyalar



Sarı Torba/Konteyner
Dağıtım: Senede bir kere evlere
Dağıtım yeri: Eschborn Belediyesi, Niederhöchstadt Yönetim binası Löwen Eczanesi Niederhöchstadt
Alım: 14 günde bir

Atık kağıt kutusu
Ebatlar: 120, 240 ve 1,100 litre
Boşaltma: 120, 240 litrelik kutu ayda bir kere, 1,100 litrelik konteyner ayda iki kere
Her bir siyah atık çöp kutusu için ücretsiz atık kağıt kutusu var. 1,100 litrelik atık çöp konteyneri mevcut  
ise ücretsiz olarak bir 1,100 litrelik atık kağıt konteyneri konulabilir.

Organik atık
Hacim: 120 ve 240 litre
Boşaltma: Nisan ayından Kasım ayına kadar her hafta, Aralık ayından Mart ayına kadar her 14 günde bir
Her bir siyah atık çöp kutusu için ücretsiz organik atık kutusu var.

Atık çöp kutusu
Hacim: 80, 120, 240 ve 1,100 litrelik
Boşaltma: steğe bağlı her hafta ya da 14 günde bir, 1,100 litrelik konteyner her hafta

Yeni, ilaveten ya da farklı büyüklükte bir kutu mu arzu ediyorsunuz? Çöp kutusu değişimi için lütfen Eschborn  
belediyesine ya da Niederhöchstadt yönetim binasına başvurun. Başvuru sadece ev sahibi ya da bina yönetimi 
tarafından yapılabilir. Başvuru formu ayrıca www.eschborn.de adresinden girilebilir.

Önemli telefon numaraları
Atık telefonu: 06196. 490-310, -309, -308 ya da -159

Hacimli çöp ve elektronik büyük aletler için müracaat:
Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 08.00 – 12.00 arası ve ayrıca Çarşamba günü saat 15.00 – 18.00 arası 

06196. 490-341 ya da faks ile 06195. 73669 ya da e-posta ile sperrabfall@kv-entsorgung.de ya da internet üzerinden 
www.eschborn.mein-abfallkalender.de.

 
Zararlı atıkları toplama ya da mobil değerli madde yeri için randevuları, atık takvimimizde ve www.eschborn.mein-abfallkalender.de 
internet adresimizde bulabilirsiniz.

Çalışma saatleri
Eschborn belediyesi, Niederhöchstadt yönetim binası 
Pazartesi - Cuma  saat 08.00 – 12.00 
Çarşamba  saat 15.00 – 18.00

Hizmet merkezi (Şantiye) Camp-Phönix-Park' ta, Graf-Zeppelin-Straße 5–7 
Salı, Perşembe  saat 07.30 – 15.30 
Çarşamba  saat 07.30 – 17.30 
Cumartesi  saat 08.00 – 13.00 
(Cumartesi günü randevularını lütfen atık takviminden öğrenin)

Künye
YAYINCI: Eschborn şehrinin belediye idare kurumu, Metin: Uzmanlık alanı 1, düzenleme: graphictool.de
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