VIETE, ŽE...

NAJLEPŠÍ ODPAD JE TEN,
KTORÝ NEVZNIKNE!
•

Nakupujte racionálne
a minimalizujte spotrebu

•

Vyhýbajte sa jednorazovým obalom
a zbytočne baleným potravinám

•

Pri nákupoch používajte vlastnú
trvácnu tašku

•

Množstvo odpadov z obalov neustále
narastá a tvorí ho priemerne až 45%
objemu odpadov z domácností?

•

Pri súčasnej priemernej spotrebe ropy na
1 obyvateľa Zeme sa aktuálne zásoby ropy
môžu vyčerpať za 13 rokov?

•

1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov?

•

30 PET fliaš je potrebných na výrobu novej
fleecovej bundy?

•

Viac ako 90% sklenených flašiek v Európe je
vyrobených z recyklovaného skla?

•

Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri
výrobe nového papiera až 6 krát?

•

Recykláciou 1 kg železného šrotu sa ušetrí
2kg uhlia, 4kg železnej rudy, 4min
a 20 sekúnd práce?

•

Recykláciou 1 ks hliníkovej
plechovky ušetríme toľko
elektrickej energie, že by stačila
na 3 hod prevádzky počítača,

NEHÁDŽTE VŠETKO DO
JEDNÉHO KONTAJNERA
a ZAPOJTE SA DO
SYSTÉMU TRIEDENÉHO
ZBERU ODPADU
VO VAŠEJ OBCI!

alebo televízora?

www.recobal.sk
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Ďakujeme, že triedite!

Obaly vypláchneme a pokiaľ

Obaly vypláchneme a pokiaľ je to možné, stlačím
je to možné, stlačíme
ich objem na minimum. Po stlačení uzavrieme
ich objem na minimum.
fľašu vrchnáčkom. Krabice od nápojov sploštím

Po stlačení uzavrieme fľašu
vrchnáčikom. Krabice od
nápojov sploštíme.

STLAC NOHOU

ODPORÚČAME:

Papierové krabice rozložíme,
stlačíme, alebo rozrežeme,
Organizáciaveľa
zodpovednosti
aby nezaberali
miestavýrobcov
.

RECobal je zmluvným partnerom na financova
triedeného zberu vo Vašej obci.

ĎAKUJEME, ŽE TRIEDITE!
www.recobal.sk

