
Hîndera rêkûpêkkirinê

Spas ji bo rêkûpêkkirina te!
eem.se/sortera

Zibilan di çopên cida yên odeyên avahiyê de ji hev cida bikin. 
Tu yên din di navendeke vezivirandinê de bi cih bike. Heke tu 
ji şêwaza rêkûpêkkirina tiştekî piştrast nînî, dikarî hîndera me 

yê dîcîtal di malpera eem.se/sorteringsguiden de bixwînî.
Spas ji bo rêkûpêkkirina te! 

 • Şûşeyên rengî û bêreng cida bikin.
 • Darikên pemûyan, derpoş û devikan 
cida rêkûpêk bikin.

 • Her tim hindurê besteyan vala bikin.
 • Li vir tu yê tenê şûşeya ku weke bestebendî 
hatiye bikaranîn, cida bikî. 

 • Şûşeyên din,weke lîvanên avê, guldank, 
şûşeyên paceyan û hwd li navendeke 
veberhîanê yan jî di kîstikan de ji zibilên malê 
(hindik) cida bike. 

 • Lampe weke zibilên bitalûke têne hesêb.

 • Gelo zibil ewqasî mezin e ku di kîsikeke plastîkî 
de bicih nabe? Piştre ev bermahî mezin in û 
divê di navenda veberhînanê ya cida de weke 
cidakirin: Lilla Nyby yan ReTuna. 

 • Divê tu piştrast bibî ku zibil bo navendeke 
vezivirandinê hatine veguhestin û di çopên cida 
de li gor cureya madeya xwe hatine veqetandin. 

 • Nimûneyên zibilên mezin: Duçerxe, dara 
krîsmesê, qasik, doşek, mobl, xalî, xalîşank, 
legan, pêlîstokên mezin, petû.

Bestebendiyên 
bermahiyan vala 
û saf bikin bila cih 
zêde neyê girtin.

Hîndera rêkûpêkkirinê 
bermahiyên xwarekan û zibilên 

din ên malê divê di kîsikên 
plastic de werin cidakirin. Ji bo 

pêşîgirtina ji bêhna genî û mêş û 
mozan, devî kîsikan bi du 

gilêyan girê bidin!

Cang

Zibilên mezin Zibilên bitalûke û kalûpelên elektronîkî

Şelwar
Perde
Pêjgîr
Çakêt
Şelwarên cîn
Kinc 
Rûnivîn
Kîsikên nerm
Pêlîstokên plûş
Sol
Kirs

 • Zibilên bitalûke û kelûpelên elektronîkî disûleya taybet û di 
navendeke vezivirandinê de têne cidakirin (heke cidakirin di 
odeya veberhînana avahiyêde neyê kirin)

 • Nimûneyên zibilên bitalûke: Pîl, lampeyên halojenê, madeyên 
kîmyewî, lampeyên LED, jêderên ronahiyê, tiwêner, lak, çesp, 
reng, lakên tiliyan.

 • Nimûneyên kelûpelên elektronîkî: Kompyûter, çirayên flaş, 
hedfon, têlên şarjê, berhemên xwe têl û sîm, duşaxe ango pîl.

Bestebendiyên şûşeyî yên rengî û bêreng

Zibilên din ên malê
Nan
Qalikê nêweyan
Xwarekên kevn
Xwarekên gihayî
Xwarekên qehwe
Goşt
Bermahiyên xwarekan
Rûn
Qalikê meygûyê
Sos
Kîsikên çayê
Mast

Bermahî/zibilên xwarekan
Pûşek 
Boçika cixareyan
Boresên firaxşûştinê
Kîsikên tozmijan
Kaxezên pêjgehê yên 
rûlê/pêçandinê
Paketa nameyan
Pêlîstok 
Parêzek
Camên şikestî
Zîlikên pemûyê
Kils
Qalikê hêkan

Kîsikên nan ên kaxezî
Qutiyên kaxezî
Kartonên şîr
Besteyên mûsliyê
Kîsikên kaxezî
Qutiyên pîzzayan
Tetra paket
Rûlên destmalên 
twaletê
Qutiyên keykan
Kaxeza pîlêkirî
Besteyên mast
Kartonên hêkan

Bestebendiya kaxezî

Foyla tîn
Siniyên tîn
Devê firaxê
Şûşeya rengî (vala)
Kapsûlên qehweyê
Kapsûl
Lûleyên Kavyarî
Tîn/teneke
Lûleyên hesin
Devikên pîç
Qutiyên speriyan (vala)
Lûleyên mirebeya 
tomatêzan

Kaxezên tênivîskê
Nivîsandina kaxzan
Brûşûr
Rojnameyên rojane
Kaxezên kopi
Kovar
Pirtûkên bergtenik
Kaxezên reklamê
Kaxezên bermayik
Kaxezên neqşkirinê
Kataloka telefonê
Rojname

Bestebendiya plastîkî Bestebendiya hesin/metal Rojname
Bestebendiya nepox
Selofan
Polystyrene
Torên mêweyan
Bestebendiya şirîniyan
Demlikên Ketcup'ê
Fîlmên bijîşkî  
yên peqok
Bestebendiya şidyayî
Devên plastîkî
Kîsikên plastîkî
Devikên pîç ên plastîkî
Devikên nivîşk


