ŽLUTÁ, ZELENÁ, MODRÁ,
PRO TŘÍDĚNÍ DOBRÁ
ANEB RADY, JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT
SKLO

PLASTY

PAPÍR

NÁPOJOVÉ KARTONY

HLINÍKOVÉ PLECHOVKY
OD NÁPOJŮ

MODRÉ
KONTEJNERY

ŽLUTÉ
KONTEJNERY

ZELENO-BÍLÉ
KONTEJNERY

Co do nich patří?
• noviny, časopisy
• kancelářský papír
• reklamní letáky
• knihy (bez tvrdé vazby), sešity
• krabice, lepenka, kartón, papírové obaly
• obaly od vajíček
• ruličky od toaletního papíru

Co do nich patří?
• plastové obaly všeho druhu (PET láhve,
kelímky, krabičky od pokrmů, plastové
nádoby od kosmetiky či pracích
prostředků, sáčky, tašky, fólie, výrobky
z plastů). Polystyren - menší kousky
• nápojové kartony od mléka a džusů
(TETRAPAK)
• hliníkové plechovky od nápojů

Do čirého skla patří:
• sklenice od marmelád, zavařenin
a kečupu (bez zbytků potravin a tekutin)
• rozbité skleničky
• lahve od alkoholických i nealkoholických
nápojů

Co do nich nepatří?
• mokrý, mastný nebo jinak znečištěný
papír
• uhlový a voskovaný papír
• papír zatavený do fólie
• použité pleny a dámské hygienické
potřeby
• použité papírové utěrky a kapesníky
Jak papír odkládat?
Prosíme o rozložení krabic – do kontejneru
se jich tak vejde o dost více. Papír
odkládejte jen tak, nesvázaný, bez obalů,
sáčků, tašek a špagátů. Kancelářské
sponky a šití nevadí.

Co do nich nepatří?
• obaly se zbytky potravin
• špinavé polystyrénové misky na přenos
jídla
• obaly od chemikálií a nebezpečných
látek
• novodurové trubky
• podlahové krytiny
• velké kusy polystyrenu (patří na sběrná
střediska odpadu)
Jak odpad odkládat
Plastové obaly musí být bez obsahu, není
třeba je vymývat. PET lahve, ale i další
objemnější plastové obaly (stejně jako
hliníkové plechovky) prosíme sešlápněte.
Díky, že šetříte prostor.

KDE BAREVNÉ
KONTEJNERY NAJDU?
Brno se může pochlubit hustou sítí barevných
kontejnerů. Najdete je skoro na každém rohu
a můžete k tomu využít naši webovou aplikaci
na www.sako.cz

Do barevného skla patří:
• lahve od alkoholických i nealkoholických
nápojů
• tabulové sklo z oken a dveří, i když je
čiré
Co do nich nepatří?
• keramika, keramické a jiné hliněné
nádobí
• porcelán
• autosklo
• zrcadla
• bezpečnostní sklo s dráty
• zlacená a pokovená skla
• vratné zálohované sklo (vracejte zpět do
obchodu)
Jak sklo odkládat?
Sklo musí být bez obsahu, který stačí
vyškrábat, není třeba ho vymývat. Etikety
či viněty, kovová víčka či korkové zátky
nepředstavují problém.

JE BAREVNÝ KONTEJNER
PŘEPLNĚNÝ?
• Můžete zavolat na dispečink společnosti SAKO Brno, a.s – tel.: 548 138 315.
• Dejte nám vědět prostřednictvím webových formulářů na stránkách
www.sako.cz. Stačí vyplnit místo Vašeho bydliště, napsat připomínku
a zprávu odeslat.
• Nejnovější možností je ohlásit přeplněný kontejner prostřednictví mobilní
aplikace Brňáci pro Brno.

