
Tüm bÌdonlar,
Tüm aTIK TürlerÌ

Merkez:
Monumentenstraße 14
10829 Berlin  
Telefon: (030) - 60 97 20 - 311
Telefax: (030) - 60 97 20 - 733

E-Posta: 
tuerkisch@berlin-recycling.de 
info@berlin-recycling.de

Notlar:

berlÌn‘den berlÌn ÌçÌn:  
berlÌn recyclÌng gmbH

www.berlin-recycling.de

Cevap adresi:

Berlin Recycling Gm
bH

M
onum

entenstraße 14
10829 Berlin

Evet, bana özel teklif gönderilm
esini istiyorum
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Taleplerinizi telefaks veya e-m
ail olarakta bildirebilirsiniz.
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aTIK ÌmHasInda 
Komple HÌzmeT

Berlin Recycling işinizi kolaylaştırıyor. 

İhtiyacınıza uygun bidon büyüklüğünü buluyor ve size özel 
atık boşaltma tarihinizi belirlemenizde size memnuniyetle 
danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

Bizden teklif isteyin ve atık imhasını bizimle en ideal hale 
getirin.

Kağıt bidonuna atılması gerekenler

�Gazeteler, dergiler, kataloglar, kitaplar, telefon rehberleri
�Kartonlar (lütfen katlayın veya parçalayın)
 Bilgisayar veya faks kağıtları 
 Okul defterleri, mektup kağıtları, hediye paketleme kağıtları 

Atıkların ayrılması
çevreyi korur

Şişe ve cam bidonuna atılması gerekenler

 Şişeler 
 Konserve kavanozları, reçel kavanozları, hardal kavanozları 
 Parfüm şişeleri

Karışık atıklarda yeniden değerlendirilebilecek maddeler

�Tetra pak, plastik şişeler, teneke kutular
Mukavvalar, kağıt, tahta, metaller 
�Plastik maddeler, köpüklü ambalajlar
�Yoğurt kapları, plastik veya metal sofra takımları
�Folyolar, şeffaf folyolar, naylon torbalar

Şu veri taşıyıcıları imha ediyoruz

�Kağıt ve mukavvadan bilgi taşıyıcılar (dosyalı)
 CD‘ler ve MC‘ler
 Sabit diskler, manyetik bantlar, metal parça içerenler de
Mikro filmler ve röntgenler, fotoğraf negatifleri

En Yükseklik Derinlik
Lütfen bidon 
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58 110 74 240 litrelik bidon

136 123,5 76,5 660 litrelik bidon

137 147 111,5 1.100 litrelik bidon

234 155 148 2.500 litrelik bidon

234 174 209 4.500 litrelik bidon

Bazı ücretsiz ek hizmetler:
Bidon ve konteynerlerin üstüne firmanızın ismi
Bidon ve konteynerlere kilit

Bo
şa

ltm
a 

sı
kl

ığ
ı

Her hafta

2 haftada bir

4 haftada bir

8 haftada bir

Çağrı üzerine 
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58 101 48 240 litrelik emniyetli bidon

72 90 108 416 litrelik emniyetli bidon

137 145 106 1.100 litrelik emniyetli bidon

12 - 30 m3 Büyük konteyner

12 ve 18 m3 Kendinden presli konteyner
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Her ÌHTÌyaca UygUn
dogrU bÌdon


