
ماذا يدخل كل حاوية؟

 النفايات المتبقية
  الحاوية السوداء

 نفايات عضوية
 الحاوية الخضراء

ورق/ورق مقوى/كرتون
 الحاوية الزرقاء 

 العبوات
 الحاوية الصفراء

النفايات التي ال يتم جمعها بواسطة 
أنظمة إعادة التدوير تنتمي إلى 

 الحاوية السوداء.

توضع نفايات الحديقة والمطبخ 
القابلة للتحويل إلى سماد في 

الحاوية الخضراء )أو الحاوية 
الغطاء األخضر(.ذات السوداء 

 الورق المقوىيتم جمع الورق و
والكرتون  في الحاوية الزرقاء )أو 

الغطاء  ذات الحاوية السوداء
 األزرق(.

 المصنوعة غير المبيعات عبوات
 الورق/الورق أو الزجاج من

 الصفراء الحاوية إلى تنتمي المقوى
 الغطاء/  السوداء الحاوية أو)

(األصفر

 ؟ه الحاويةما المسموح به في هذ
 فضالت الحيوانات الصغيرة -
 فاضات / أدوات صحيةح -
 بورسلين -
والزجاج المكسور كؤوس الشرب -

 كهربائيةالمكنسة الأكياس  -
 الشوارع نفايات -
 بزورق الخ   -
 علب بيتزا متسخة -
 بقايا ورق الجدران -
 المنسوجات الممزقة -
 األدوات المنزلية البالستيكية -

 ؟ه الحاويةما المسموح به في هذ
 الفاكهة وبقايا الفاكهة قشور -
 بقايا طعام نيئة / مطبوخة -
مع  القهوة والشاي أيضا   تفل -

 أكياس الفلتر
 العشبقصاصات و أوراق الشجر -

األخضر
 طعام فاسد بدون تغليف -
زهور مقطوفة / نباتات داخلية -

 ؟ه الحاويةما المسموح به في هذ
الصحف / المجالت غير المتسخة -
 تغاكتيبات / كتالو -
 دفاتر الهاتف -
 ورق للكتابة والطابعة -
 ورق مقوى -
 ورق تغليف -
 صناديق من الورق المقوى -
المالحظاتدفاتر  -

 ؟ه الحاويةما المسموح به في هذ
 زبادياللبن/ب اكوأ -
 الحليب والعصير علب -
 أنابيب معجون األسنان -
 عبوة الشامبو -
مادة مركبة )ألمنيوم أو مادة  -

مغلفة بالبالستيك(
عبوات بالستيك -
 المعلبات -
األلمنيوم عبوات -


 


 


 



: يجب أال يكون هذا في هذه الحاوية
 بطاريات -
 نفايات الورق -
 زجاجية قناني -
 المبيعات غالف -
 مخلفات البناء والهدم -
قطع كهربائية وكمبيوتر -
 مصابيح موفرة للطاقة -
 الضخمة النفايات -

 يجب أال يكون هذا في هذه الحاوية:
 الحليب والعصير علب -
الصغيرةفضالت الحيوانات  -
 الرماد البارد -
 جيف الحيوانات والبراز -
 كياس بالستيكأ -
 كبسوالت قهوة عضوية -
 سجائر -
الشوارع نقايات -

 يجب أال يكون هذا في هذه الحاوية:
 بقايا ورق الجدرن -
 ورق كربون -
 ورق القطران -
 أكياس الحليب والعصير -
 الصور -
 علب بيتزا متسخة -
الورقية والصحية المناديل  -

 المستعملة

يجب أال يكون هذا في هذه الحاوية:
عبوات البيع المصنوعة من  -

 الزجاج أو الورق
 حفاضات -
 مناديل ورقية -
 لعاب بالستيكيةأ -
دلو التنظيفوسالت غسيل  -
سنانأفرش  -


 


 


 



www.mzv-biedenkopf.de :اإلنترنت على موقعنا على حاوياتال حول المعلومات من مزيد ىعل العثور يمكنك



 الجلب واإلحضار نظام
 

 :التالية المواقع إلى هذا إحضار يرجى :منك هذا جلب سيتم

 القديمة الكهربائية المعدات
 بواسطة جلبال INTEGRAL (06421/944144 :هاتف/ )  

 المبنى ساحة إلى التسليم: صغيرة كميات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الضخمة النفايات
 خالل من اإلنترنت عبر التسجيل MZV  /الضخمة النفايات بطاقة، 

 ا ًكتابي ا ًتأكيد الطلبات مقدموا سيتلقى. MZV منو البلدية من والمعروضة
 .مبكر وقت في موعدلل
  ( الفرش) والسجاد األثاث المثال سبيل على الضخمة النفايات تشمل

 .وغيرها والمراتب
 
  المعلومات من مزيدلل:  

 www.mzv-biedenkopf.de/sperrmuell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المعدنية لنفاياتا

 محطة/  التجميع/  الضخمة نفاياتال مع تُسلم Marburg تحويلل 
 النفايات

 الخطرة النفايات
  الحالية التواريخ لمعرفة نفاياتال جمع تقويم إلى الرجوع يرجى: التجميع 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البطاريات
 التجزئة تجار لدى التجميع أوعيةو الخطرة النفايات تجميع 

 

 القديمة واألحذية المالبس
 الخيرية عاتتجميال 
 
 
 
 

 الزجاج نفايات
 إبالغ يرجى ممتلئة، الحاوية كانت إذا. الزجاج نفايات حاوية MZV. 

 ( المتبقية النفايات) الشرب وأكواب والسيراميك الخزف :مستبعد
 .Marburg في النفايات تحويل محطة في النوافذ زجاج من التخلص يرجى

 
 
 
 
 
 

 األنقاض
 محطة( / نفاياتال جمع تقويم انظر) بلديتك ياتحاو: الصغيرة الكميات 

 Marburg في النفايات تحويل
 

 واألشجار الفروع تقليم
 ( / التواريخ لمعرفة نفاياتال جمع تقويم انظر) لبلديتك الفروع قطع موقع

 في النفايات تحويل محطة / Kirchhain-Stausebach في التسميد مصنع
Marburg 

 الورود تقليمو ،الحدائق نفايات مثل الخضراء، النفايات من التخلص الرجاء
 .األخضر الصندوق في الشجري والسياج

 
 الخردة اإلطارات

 نفايات تحويل محطة Marburg 
 متخصصة تجارة/   
 
 

 Marburg في القمامة تحويل محطة
 Siemensstraße 5, 35041 Marburg :العنوان
 0800/2531000 :هاتف
 ونفايات العضوية، والنفايات ،ضخمةوال المنزلية النفايات: الشخصي مالتسلي

 الصغيرة، الكهربائية واألجهزة المعدنية، الخردة من صغيرةال كمياتالو الورق،
 البناء مواقع ونفايات
 www.a-lf.de: والمعلومات األسعار

 
 



 ن تعلم!أجيد من ال
 

 ؟حاوية كلمتى يتم إفراغ  

 النفايات موعد جمعفوتك ي نأو يمكنك استخدام خدمة التذكير الذكية الخاصة بنا ول - نفاياتال جمعالعثور على التواريخ الحالية في تقويم  يمكنك دائما  

 مرة أخرى!
  

 المتبقية؟" على سلة النفايات R2" و "R1" و "Rماذا تعني العالمات "
 تشير هذه الملصقات إلى معدل تكرار إفراغ الحاوية.

"R = " ا  يأسبوعمرتين " /R1" و R2""  =4   مرات أسبوعيا 

 

 كيف يمكنني منع الصندوق الحيوي الخاص بي من التجمد في الشتاء؟
 .لف النفايات الرطبة بورق الجرائديمكنك استخدام نشارة الخشب لتبطين األرضية و

 .يساعد أيضا   تخلخلال
 

 ؟تغيير الطلبكيف يمكنني  تيلقد تغير حجم قمام
 .بسهولة استخدام النموذجأو  بسيطا   خطيا   طلبا  الحجم نحتاج  تغييرل
 

 أرغب في مشاركة حاوياتي مع جيراني، هل هذا ممكن؟
 بجوار بعضها البعض مباشرة أو متقابلة. العقاراتة كال الطرفين وأن تكون نعم. الشرط األساسي هو موافق

 

 
 يمكنك العثور على تفاصيل االتصال الخاصة بنا في الصفحة التالية! -سنكون سعداء لإلجابة على أي أسئلة أخرى قد تكون لديكم 

 
 
 

 !أخرى مرة الحاوية إخراج تنسى ال
 

 حلول قبل المناسب الوقت في بنا الخاصة التذكير خدمة خبركست
!اإفراغه موعد  

 
 www.mzv-biedenkopf.de/erinnerunsservice 

 

 .اإلنترنت عبر الخدمات من العديد أيضا   الرئيسية صفحتنا تقدم
 من للتخلص الحالية الموضوعات حول لالهتمام مثيرة نشوراتم

 .العرض ستكملت النفايات
 

 www.mzv-biedenkopf.de 

 

 ؟القديمة المكواة من أتخلص كيف
 حول معلومات تجد سوف" الطوب" إلى" الدهان مزيل" من

 .Abfall-ABC يف بك الخاصة النفايات من التخلص
 

 www.mzv-biedenkopf.de/das-abfall-abc 

 

 النشطة للسلة النفايات محقق ،Nestor أنا ،مرحبا  
 والمجموعات والنوادي لحضاناتل يمكن. للحضانة
 واسأل MZV بـ اتصل! معي مثيرة مغامرات تجربة

 !عني



 Biedenkopf في النفايات رابطة جمع
   
 
 
 
 

 :بنا لإلتصال
 

        info@mzv-biedenkopf.de     0-06465/9269     المركزي
       26-06465/9269      فاكس

 

 :البلديات في االتصال جهات

   Biedenkopf, Breidenbach, Fronhausen, Neustadt, Wohratal 
 veranlagung1@mzv-biedenkopf.de           العام اإللكتروني البريد
  Brück     06465/9269-23    brueck@mzv-biedenkopf.de السيدة
               Schmidt     06465/9269-16                schmidt@mzv-biedenkopf.de السيدة
        Velte-Geißler    06465/9296-21             velte-geissler@mzv-biedenkopf.de السيدة

 

Angelburg, Bad Endbach, Dautphetal, Lahntal, Steffenberg  
   veranlagung2@mzv-biedenkopf.de         العام اإللكتروني البريد
  Kirstein     06465/9269-19   kirstein@mzv-biedenkopf.de السيدة
 Hofmann    06465/9269-24              hofmann@mzv-biedenkopf.de السيدة

  Cölbe, Gladenbach, Lohra, Münchhausen, Wetter 
     veranlagung3@mzv-biedenkopf.de       العام اإللكتروني البريد
    Kelsoy     06465/9269-17   kelsoy@mzv-biedenkopf.de السيدة
   Kehlinger    06465/9269-22            kehlinger@mzv-biedenkopf.de السيدة
          achenbach@mzv-biedenkopf.de  20-06465/9269   (الفريق إدارة) Achenbach السيدة

 
 أخرى اتصال جهات

 
 الفرع إدارة
  Müller     06465/9269-15   mueller@mzv-biedenkopf.de السيد

 
 المحاسبة قسم

    seyfarth@mzv-biedenkopf.de            13-06465/9269   (الفريق إدارة) Seyfarth السيدة
  Benner     06465/9269-11   benner@mzv-biedenkopf.de السيدة

 
 العامة العالقات

   Leischner    06465/9269-14                           leischner@mzv-biedenkopf.de السيد
 

 البيانات حماية مسؤولة
        Velte-Geißler    06465/9269-21  datenschutz@mzv-biedenkopf.de السيدة

 
 

 3:30 إلى مساءً  2:00 ومن ظهرا ً 12:00 حتى صباحا ً 8:30 الساعة من الخميس إلى االثنين من االتصال يمكنك - سرور بكل بنا االتصال يمكنك

 .ظهرا ً 12:00 حتى صباحا ً 8:30 الساعة من أجلك من متواجدون نحن الجمعة، أيام. مساءً 
 
 : Breidenbach في فرعنا في المذكورة األوقات في بالقدوم قم فقط - مشكلة ال شخصيا؟ زيارتنا تود هل

MZV Biedenkopf, Hausbergweg 1, 35236 Breidenbach 
 

 :هاتفك باستخدام ضوئي مسح إجراءب بسرعة أو www.mzv-biedenkopf.de: على وقت أي في اإلنترنت عبر علينا العثور يمكنك
 

 :المفوضة الشركات
 

 والنفايات الكرتون/  المقوى الورق/  والورق العضوية والنفايات المتبقية النفايات مجاالت في
 لمنفذةا الشركة أيضا   هيو. Knettenbrech & Gurdulic شركة بتكليف قمنا الضخمة،
 .الزجاجية والحاويات الصفراء للحاويات ألمانيا في المزدوجة لألنظمة

KNETTENBRECH & GURDULIC 
Mittelhessen GmbH & Co. KG  
Solmser Gewerbepark 30-32 
35606 Solms 
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