
Ndarja e materialeve të reciklueshme në amvisëri 

QELQIPAKETIMET MBETURINA BIOLOGJIKE MBETURINA TJERA

-  Pjesët e paketimit 
të ndahen nga njëra 
tjetra, p.sh. të hiqet 
kapaku dhe të hidhet 
pa atë 

-  S’ka nevojë për 
shpëlarje

-  mos i palosni në njëra 
tjetrën

Paketime të zbrazëta 
njëdrejtimëshe prej 
qelqit
-  Të gjitha shishet prej 

qelqit pa kaucion, p.sh. 
për verë, shampanjë, 
pije alkoolike, uthull, 
vaj, lëngje 

-  Shishe dekorative prej  
qelqi, si p.sh shishe  
parfumi

-  Kavanoza qelqi 
marmelate, trangujsh 
dhe mustarde 

-  Paketime tjera qelqi 
për pemë, salca, supa, 
perime

Më së miri këto t‘i 
evitoni
-  Artikuj higjiene si lecka 

vatë, shkopinj vatë, 
lecka të lagështa 

-  Maska një përdorimi
-  Doreza një përdorimi
-  Bishta cigaresh
-  Pelena
-  Të fshira
-  Qese aspiratori
-  Porcelan, qeramikë
-  Mbetje tapetash
-  Pasqyrat
-  Rërë macesh
-  Sfungjer dhe lecka 

larje enësh
-  Poqa elektrik (pa LED)

Letër, karton, kartonë
- Letra postare
- Zarfe
-  Letër zyre dhe shkrimi
-  Qese furrtari
-  Kartonë vezësh
-  Material mbushje 

për dërgesa prej letre, 
kartoni, kartonë

-  Qese mielli dhe sheqeri
-  Qese blerje prej letre
-  Kutitë
-  Fletore shkolle
-  Libra xhepi
-  Letër dhuratash
-  Revista
-  Gazeta

-  Kartonët të rrafshohen, 
p.sh. palosen apo 
copëtohen

-  letrat e grira të mos 
hidhen të hapura, 
porse të futen në qese 
letre/kartonë

-  pa letra me shtresa 
shtesë, si letër për 
pjekje apo fotografi

-  pa plastikë apo 
Styropor®

-  pa letra kuzhine
-  pa lecka letre xhepi

Mbetjet e kuzhinës
-  Mbetje gjellësh (të 

gjalla dhe të gatuara)
-  Mbetje djathi, mishi, 

salsiçesh dhe peshku
-  Mbetje buke dhe 

pjekurinash
-  Mbetje pemësh dhe 

perimesh
-  Mbetjet e agrumeve
-  Filtër kafeje dhe qese 

çaji
-  Lëvozhga vezësh dhe 

arrash

Mbetje kopshti
-  Bari, gjethet, mbetje 

barishtore
-  Bimët, dhe të luleve, 

shkopinj të vegjël 
rrënjësh

-  Të prerat e pemëve 
dhe gardhi

Letër higjiene  
(në sasi të vogla)
-  Lecka letre për kuzhinë
-  Peshqir letre
-  Faculeta letre

-  të paketohen në letër 
gazete apo qese letre 
apo të hidhen të lira

-  Ushqimet të hidhen 
pa paketime

-  S’ka nevojë për 
shpëlarje

-  Kapaku nuk ka nevojë 
të hiqet

-  pa enë, pa porcelan,  
pa gota qelqi për pirje, 
pa xhama dritaresh

LETRA

Të gjitha paketimet 
e zbrazëta, të cilat 
nuk janë prej letrës 
ose qelqit 
= të ashtuquajturat 
paketime të lehta (LVP)
-  Kartonët qumështi 

dhe të pijeve
-   Gota jogurti dhe ajke
- Qese paste
- Tuba mustarde
-  Foli të rriskave me 

grurë
- Kanaçe konservash
-  Tasa dhe foli plastike 

për ushqime 
- Foli paketimi
-  Materiale për mbushje 

të dërgesave si 
mbështjellje me pufka 
ajri, Styropor®

-  Shishe të mjeteve për 
larje dhe pastrim

- Shishe shamponi
- Bombola spreji
- Kapakë shishesh

Për porosi të kazanëve, reklamime dhe pyetje, 
drejtohuni ju lutemi tek partnerët për eliminimin 

e mbeturinave të sistemeve duale: 
KURZ dhe PreZero nën: www.verpackungsabfall-lb.de 

apo Tel. 0800 / 589 3854

Për porosi të kazanëve, reklamime dhe 
pyetje, drejtohuni ju lutem tek

AVL-ServiceCenter nën: 
www.avl-lb.de apo Tel. 07141 / 144 2828

Të mos përdoren qeset plastike 
(gjithashtu as ato kompostuese).

66
1.1
/0
4/
23

AL
BA

N
IS

CH


