Čo a ako separovať?

SME TU PRE VÁS
Štandardne poskytované služby zákazníkom:

PAPIER, KARTÓN
čo tam patrí:
kancelársky papier
zošity, knihy, kartón
noviny, časopisy,
papierová lepenka

čo tam nepatrí:
papierová plienky
hygienické vložky
znečistený a mokrý papier,
obalový papier z mäsa, rýb, mlieka

PLASTY
čo tam patrí:
PET fľaše: od jedlých olejov, sirupov
od nealko nápojov, vína,
HPDE fľaše: od saponátov, šampónov
od aviváže, mydiel, pleťovej
vody, destilovanej vody,
PP fľaše:
Fólia:
číra, farebná, hladká, hrubá,
bublinková,

čo tam nepatrí:
fľaše od motorových olejov,
fľaše od chemikálii,
fľaše od postrekov a lepidiel,
PVC podlahovina, linoleum,
sáčky od mlieka,
znečistené kelímky od smotany,
znečistené kelímky od jogurtu, masla

SKLO
čo tam patrí:
fľaše od zaváranín a kečupu,
prázdne fľaše obalové sklo,
tabuľové sklo,

čo tam nepatrí:
žiarivky, žiarovky
zrkadlá, porcelán,
keramika, žiarovky, žiarivky,

KOVOVÉ OBALY A TETRAPAKY
čo tam patrí:
čo tam nepatrí:
prázdne plechovky: z alko nápojov
plechovky so zvyškami nápojov
z nealko nápojov
plechovky so zvyškami farby
prázdne viacvrstvové obaly: z mlieka,
plechovky so zvyškami riedila
z džúsov
viacvrstvové obaly so zvyškami potravín

TEXTIL A ELEKTROODPAD
čo tam nepatrí:
čo tam patrí:
Neznečistené šatstvo, Akumulátory,
znečistené šatstvo olejmi,
baterky, batérie, žiarivky, žiarovky,
znečistené šatstvo farbami,
elektrické a elektronické spotrebiče
rádioaktívny odpad, výbušniny
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•

Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zo
zberných nádob na komunálny odpad o objeme 110 l až 1100 l.

•

Zber, preprava a zneškodnenie nebezpečného odpadu vozidlami
vybavenými podľa podmienok prepravy nebezpečných vecí podľa
dohody ADR – European Agreenement concerning the carriage of
Dangerous and Hazardous waste by Road

•

Zber, preprava a zneškodnenie priemyselných odpadov

•

Zber, preprava a zhodnotenie ostatných a nebezpečných odpadov

•

Preprava súčasne 1 až 3 veľkoobjemových kontajnerov typu VOK
o objeme 5 – 10 m3

•

Preprava súčasne 1 až 2 veľkoobjemových kontajnerov typu HNK
o objeme 15 – 40 m3

•

Prenájom zberných nádob (110 l – 1100 l) , veľkoobjemových
kontajnerov (VOK, HNK),, ekoskladov, nádob pre nebezpečný odpad,
lisovacích zariadení a lisovacích kontajnerov

•

Predaj odpadových nádob na zber odpadu o objeme 110 l – 1100 l

•

Poskytovanie legislatívneho servisu v odpadovom hospodárstve

• Výzva pre občanov
Využívajte služby separovaného zberu, ktoré poskytuje spoločnosť Marius
Pedersen, a.s, vo Vašej obci, podľa vopred určeného harmonogramu a tým znižujte
náklady na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu, pretože služby
separovaného zberu poskytuje naša spoločnosť pre Vašu obec BEZPLATNE!!!
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