
Baterii
Baterii pentru telefon • Baterii pentru aparate de 
uz casnic (baterii)
> Containerul portocaliu va fi dat centruli de 
colectare • Containere din şcoli

Uleiuri alimentare 
Ulei conservat • Ulei de gătit • Ulei de prăjit • Ulei 
vegetal epuizat
> Posturile strazi • Centrul de colectare

Medicamente
Medicamente • Pastile.
> Container dedicat la farmacii 
licenţiate

Haine
Haine in stare bună • Incălţaminte 
in stare bună • Rucsacuri in stare 
bună.
> Posturile strazi • Centrul de 
colectare

Compostarea de uz domestic 
Restul de mâncare • Cenuşa de semineu curată fară părţi 
metalice • Paie.
> Container dedicat

Toner
Cartuşe de imprimantă • Toner 
epuizat.
> Container de colectare a toneruli 
• Centrul de colectare

Nailoane şi recipiente agricole pentru 
produse fitosanitare
Nylon pentru sere şi agricultură • Nailoane • Recipiente 
goale şi reciclate produse chimice, pesticide, fitosanitare şi 
produse de protecţie a culturilor.
> Colectarea la domiciliul prin rezeruare pe saitul www.
verdegufo.it/prenotazione/ • Centrul de colectare

Mai Mult 
Electrodomestice mici şi mari + toate 
materialele pe care nu le puteţi 
gestiona cu colectarea la domiciliul şi 
strazi.
> Centrul de colectare

Containere industriale pentru 
deşeuri vegetale cosit şi tăiere
Puncte de colectare 

• Luni, la Bandito, în Via Visconti Venosta (în spatele terenuli sportiv)
• Marţi, in Oltreferrovia în Via Molineri (Piaţa Maffei)
• Miercuri, în Pollenzo, in grădinile sensuli giratoriu (in faţa baruli 

La Rosa)
• Joi, la Madonna de Fiori, in Via S. Sartoris (Piscine acoperite)
• Vineri, la San Matteo, in strada tetti Bona (zonă Abrate apicultor)
• Sâmbătă, la San Michele, în zonă sportivă
• Cà del Bosco, in strada Cà del Bosco (în spatele Santuarului)

Centre de colectare 
Bra • C.so Monviso 
Dimineaţa: de luni până sâmbătă intre orele 8:00 şi 12:00.
După•amiază: de luni până sâmbătă intre orele 13:30 şi 17:30.

Pollenzo • Via Langhe 
Dimineaţa: vineri intre orele 8:00 şi 12:00
După•amiază: luni, miercuri, sâmbătă intre orele 14:00 şi 17:00; marti 
intre orele 14:00 şi 17:30.

Ecosportello
Ecosportello este disponibil pentru toate nevoile legate de serviciile de 
igienă urbană.

Noutaţi 2020
UNDE SUNTEM
Birourile Ecosportello se află in Corso Monviso (lângă Centrul de racoltă).

0172 201054
ecosportello@strweb.biz

ORARIUL DE DESCHIDERE DIN 01/01/2020
Dimineaţa: de luni până sâmbătă intre orele 8:30 şi 12:30.
După amiază: marţi şi joi intre orele14:00 şi 17:30

Deşeuri (Gunoie)
Ce si unde

società trattamento rifiuti

www.verdegufo.it

verdegufo
Pentru mai multe informaţii 
despre materiale consultaţi 
site-ul www.verdegufo.it

Deşeuri nediferenţiate RSU
Bricheta • Decoraţiuni de craciun • Seringi ace • 
Absorbante • Bilelul de autocar cu bandă magnetică • Pix 
• dosare de plastic • Pungi de plastic şi aluminiu (congelate) 
• Tricotaje • Lumânari • Paie pentru băuturi • Carduri 
plastifiate • Hârtie absorbantă unsă cu produse neecologice 
(detergenţi) • Hârtie de împachetat in cazul in care este 
laminată total sau parţial • Hârtie lucioasă de desenat • 
Hârtie plastifiată • Hârtie alimentara (brânză, mezeluri) • 
Cd • Plasture • Lipici adeziv • Culori, tempera, acuarele, 
carioci • Bumbac hidrofil (penru curăţare şi dezinfectare) 
• Coajă din ceară a brânzeturilor • Piele • Perne • 
Discuri • DVD • Elastice • Excremente, lenjerie de pat, 
nisip pentru animale • Marchere • Servetele • Flori false 
• Tifon • Mânuşi din latex sau din cauciuc • Lame de 
berbierit • Tigări • Pamblici pentru pachete cadou • 
Scutece • Tampoane • Polistiren • Panouri termoizolante 
• Prezervative • Aparat de ras de unică folosinţă • Saci 
pentru aspiratoare • Servetele umede • Săpun • Bon 
fiscal • Rumeguşi murdar • Seringi • Perii (păr, haiwe, 
etc.) • Periuţă de dinţi • Bureţi • Silicon de amblalaje 
• Carduri de plastic • Tesuturi • Timbre • Casete video 
(VHS).
> Sac adecvat alb

Organic
Alimente • Alimente stricate sau 
expirate • Resturi alimentare • Sticlă 
in plastic biodegradabilă, bioplastice 
• plic de ceai • Păr derivat de la 
tăierea părului de uz casnic • Hârtie 

absorbanta de bucătaria unsă • produse alimentare • 
Flori şi frunze uscate • Frunze de plante de casa • ceai 
sau cafea fonduri • Cereale • Coji de ouă • Lische de 
peste • Samburi de fructe • Oase • Resturi alimentare şi 
cojii • Scobitori • Serveţele de hârtie unse de reziduri de 
alimente.
> Saci biodegradabili în container maro

Hârtie şi carton 
Agende de hârtie şi carton • Cuti (lapte, 
suc de fructe, etc.) • Pungi de hârtie cu 
închiderea din plastic • calendare • 
Hârtie care absorbe (nu untă) • Hârtie 
de cadou, doar dacă hârtia este pură • 
Hârtie de pâine • carton de pizza curat 
• Cutii din carton de fructe şi legume • 
cutii din carton de ouă • Recipient din 

hârtie pentru sare şi zahăr • Pliant dacă nu este plastifiat • 
Dosare pentru birou fără inele • Foi de publicitate • Ziare 
• Ambalaje hârtie • Carton ambalaje • Cărţi • Pliante 
• Afişe • Caiete • Reviste • Pungi de hârtie • Pungi 
pentru pâine, fructe şi legume • cutii din carton.
> Container alb

Plastic
Recipiente pentru plante, 
vase pentru flori curate • 
Umeraşe din plastic • capacul 
produselor de trucat (make•up) 
• Ambalajele din plastic a 

produselor de machiat • Borcan in plastic (ambalajul unui 
produs) • Pahare de plastic de unică folosinţă • Recipiente 
din plastic (medicamente, bomboane, etc.) • Plase pentru 
cumparături din plastic • Sticle din plastic • Saci de nailon 
• Hârtie argintie (ouă de paşti) • Cutii din plastic pentru 
sticle de apă • Cutii de fructe şi legume din plastic • Cutii 
de ouă din plastic • Recipiente de iaurt curate din plastic • 
Cosmetice • Ambalaje din plastic goale • Pasta de dinţi 
(tub plastic) • Folie de plastic (ambalaje ziare, reviste, ecc.) 
• Sticle de plastic pentru detergenţi şi sampon • Ambalaje 
de plastic provenite de la fructe seci, biscuiţi • Ambalaje de 
băuturi calde (ceai, cafea, etc.) • Confecţie (ziare, reviste, 
etc.) • Celofan • Farfuri, tacâmuri din plastic • Polistiren 
de ambalaje • Plasa pentru a transporta fructele şi legumele 
• Pungi de plastic pentru produse alimentare (paste, orez, 
fructe, vid şi congelare) • Pungă de hrană uscată pentru 
animale • Capace de plastic (spumant, vin, etc.) • Tub 
de pastă de dinţi • Recipiente pentru îngheţată • Tavi in 
polistiren de fructe, legume şi alimente in general • Iaurt, 
borcan din plastic gol.
> Sac galben

Deşeuri verzi (tăiere si 
cosire) 
Pomul de crăciun • Iarbă • 
Plante de apartamet • Ramuri, 
frunze şi ace de pin, tăierea 

pomilor şi a gradini, plante de bambus • bambus • 
Reziduri vegetale (cantitati mari) • Reziduri de frunze verzi 
de grădină.
> Container de colectarea taierii si cosirii pentru utilitarea 
posesiuni containeruli • Container (industrial) • Centru 
de colectare

Aluminiu
Cutiile de pulverizare metalice care 
nu sunt marcate (deodorante) • Folie 
aluminiu • Închiderea iaurtuli in folie de 
aluminiu • Pastă de dinţi (tub metalic) • 
Deodoranti sprei (recipient) • Capac in 

metal (vin spumant, sampanie) • Doze recipiente produse 
goale in aluminiu • Doze pentru băuturi • Conserve (ton 
şi alimente pentru animale) • Capace di metal • Ţăvi din 
aluminiu.
> utilităţi domestice centrul de colectare sau sac adecvat 
alb
 > Utilizări non domestice containăruli de colectare 
ambalaje metalice – Sac roşu

Materiale voluminoase 
> Colectarea obiectelor voluminoase (doar pentru 
utilitarea domestice sunănd la numărul 0172 201054) • 
Centrul de colectare

Sticlă
Borcanele de sticlă • Paharele de sticlă • 
Sticle din sticlă fără capac • Ulciore din 
sticlă • Cosmetice (ambalaje din sticlă) • 
Vase din sticlă • Sticlă derivată di rame de 
uşi şi ferestre.
> Container de colectare a sticlei 

(utilităţi domestice centruli istoric şi utilităţi ne domestice 
selecţionate)  • Containerul folosit pentru sticlă (zona 
A exclusă din centrul istoric şi zona B) • centrul de 
colectare

Începând cu 01/01/2020
expune noul SAC ADECVAT ALB pentru 
colectarea deşeurilor nediferenţiate RSU. 
Informaţii pe www.coabser.it


