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 Fjellregionen منطقه در زباله تفكيك 

 

بازيافت  مركز  

           

  استفاده 
 مجدد

 مبل
 

 منسوجات  كفش
 

  كوچك وسايل
 الكترونيكى 

  و تلويزيون
 مانيتور 

  لوازم
  الكترونيكى
 آشپزخانه 

  و رنگ باطرى 
 چسب 

 اسپرى  المپ 

  پالت چوب 
 چوبى 

 آجر
 

 پنجره 
 

جات  چينى   عايق وسايل 
 بندى 

 
  هاى  قايق

 كوچك
 تفريحى 

  هاى زباله گچ
 باغچه 

  ضايعات 
 باقيمانده 

  هاى زباله
  و سفت

 سنگين 

 
 ريخته باقيمانده ضايعات زباله در الكترونيكى هاى زباله و باطرى خطرناك، هاى زباله كه است مهم بسيار

 .گردد تحويل بازيافت مراكز و مخصوص مراكز به  بايستى ها زباله اين. نشود
 

منزل در تفكيك   

 
   رنگ سبز زباله سطل

غذايى زباله  

 
  رنگ آبى زباله سطل

 مقوا و كاغذ
 

 
 فيروزه  آبى زباله سطل

رنگ اى  
  بنديهاى بسته و شيشه

 فلزى 

 
  خاكسترى زباله سطل

  رنگ
باقيمانده ضايعات  زباله  

 

پالستيكى كيسه  
پالستيكى بنديهاى بسته  

 

 
 دستمال غذا، مانده پس

 غذا، به آغشته كاغذى
 چاى تفاله قهوه، تفاله
 تخم پوست اى، بسته
 غذايى مواد بقيه و مرغ
  بندى بسته بدون

 

 
 و كاغذ مختلف انواع
 نوشتارى، كاغذ مقوا،

 كارتن روزنامه،
 كاغذ ها، نوشيدنى
 بسته كاغذ تبليغات،

 .  تاشو مقوا و بنديها
 

 

 

 بنديهاى بسته و شيشه
 محصوالت از فلزى

  نوشيدنى و غذايى
 

 

 باقيمانده ضايعات زباله
 از كه  هست هاى زباله
 شده تفكيك ها زباله بقيه

 بچه، پوشك مانند است
 برقى، جارو كيسه
 بسته و توتون و سيگار

 به آغشته پالستيكى هاى
.ديگر مواد  

 
 پالستيكى  بنديهاى بسته

  ديگر و غذايى مواد
 محصوالت 

     
 بسته در را غذايى  زباله

 غذايى زباله مخصوص
 گره بار دو و داده قرار
 زباله سطل در و زده
 .دهيد قرار رنگ سبز

 با را نوشيدنى كارتن
  خشك   شسته،  سرد آب

  سطل داخل در و نموده
  قرار  رنگ آبى زباله
.دهيد  

  ، شسته سرد آب با
 سطل در و نموده خشك
. دهيد قرار زباله  

 پالستيكى كيسه داخل در
 گره آنرا و داده قرار
 آن داخل مواد تا بزنيد

. نريزد بيرون  

  شده شسته سرد آب با 
  كيسه داخل در و

  با رنگ بى  پالستيكى
FIAS عالمت  

دهيد  قرار  


