يتم الجمع بواسطة ROAF

الفضالت المتبقية بما في ذلك الفضالت البالستيكية

.. .
. . .

..
..
. . ..
..

قشر الثمار  /القشور  /األنوية  /الفواكه /
الخضروات
القديمة

اإلعالنات
UKEBLAD

السلع المخبوزة

LAD

UKEB

الزجاجات البالستيكية الخاصة بالمنظفات /
الشامبو  /صلصات السلطة
أكياس الشاب  /مرشحات القهوة /
حبوب القهوة

المجالت  /الدوريات/
الكتيبات  /الكتب
النباتات  /الزهور المزروعة في أوعية

األسماك  /المحار
العلب الكرتونية الخاصة بالحليب  /العصائر

دليل الفرز

الصحف

العلب البالستيكية التي تحتوي على اللحوم
 /الدواجن  /األسماك  /الفواكه  /التوت /
الخضروات /
اللحوم المجمدة

. .
.
. . .
.
.
. . .. .. .
. . .. .
.
. . .. .
..
.
. . .. . . .
.

المخصص لـ ROAF

الورق المقوى  /الورق  /الكرتون

فضالت الطعام

الشموع
بقايا اللحوم  /العظام
بك رات ورق المطبخ  /ورق الحمام الفارغة

أعقاب السجائر والتبغ المخصص للمضغ

قشر البيض

قرون حبوب القهوة
المظاريف

الحفاظات
العلب الكرتونية الخاصة بالبيت زا  /الزبادي /
الحبوب

برنامج الجمع

إذا كان لديك أي سؤال
بشأن أي شيء غير محدد
هنا ،فيمكنك البحث عنه في
sortere.no

الكميات الصغيرة المستخدمة من ورق
المطبخ والمناديل الورقية

. .. . . . . . . .
. .. . . .. . . . . . . ... . .. .. .. .. ... . . .
.
. . .
. . . .

الرماد المبرّد  /فحم الشواء

القشور

برنامج الجمع

برنامج الجمع

:ىلع انعبات

Remember
double
!knot

ARABISK

حاويات
الورق المقوى  /الورق  /الكرتون

حقائب
التسوق العادية

حاويات لفضالت الطعام
والنفايات العامة

Tlf: 07623
firmapost@roaf.no
www.roaf.no

يتم التوصيل من جانبك إلى منشأة إعادة التدوير  /محطة إعادة التدوير

:ىلع انعبات

النفايات ذات األحجام الكبيرة  /إعادة
االستخدام

األخشابR
Grovavfall
الحديد
خردة
ombruk

النفايات الخطرة

البطاريات
زجاجات المصابيح
الغ راء

البالستيك القاسي
األثاث

الطالء  /مثبتات األلوان  /الورنيش

النفايات اإللكترونية

ألعاب األطفال الكهربائية

نفايات الحدائق

العشب

األنسجة  /المالبس  /األحذية

المالبس

الزجاج/العلب المعدنية

ورق التغليف  /الرقائق
المصنعة من األلومنيوم

الهواتف المحمولة
الساعات

األحذية المضيئة

أوراق الشجر

األغصان  /األفرع

األحذية  /المحافظ  /األحزمة

المناشف

الزجاج  /الزجاجات

العبوات المصنعة من القصدير

آالت الحالقة

البوليسترين
نفايات الزيوت

مجففات الشعر

األعشاب الضارة

الستائر

األغطية  /السدادات المعدنية

أشرطة VHS
نفايات البناء
المواد الكيماوية

معدات الكمبيوتر

علب الرذاذ

السلع المع ّم رة

البورسلين ،السي راميك /
األطباق المقاومة للنار

الخشب المشرّب

األسالك

برنامج التسليم

برنامج التسليم

برنامج التسليم

الم راتب  /األسرّة

النباتات  /الزهور المزروعة في األوعية

أشجار عيد الميالد

بياضات األسرة

عبوات المشروبات الكحولية  /الغازية بدون
رواسب

المنسوجات/
المالبس /األحذية البالية

األنابيب المعدنية

شموع الشاي المستخدمة

برنامج التسليم

برنامج التسليم

برنامج التسليم

MILJØBIL

محطة إعادة التدوير
الجمع السنوي للنفايات الخطرة أو إلى
محطة إعادة التدوير

محطة إعادة التدوير أو
اإلرجاع إلى البائع

استالم نفايات الحدائق

تربة السماد العضوي

محطة إعادة التدوير
واستالم المالبس

محطة إعادة التدوير المخصصة للعلب
الزجاجية والمعدنية

