
Календар за извозването на отпадъци 2019 
Важни телефонни номера 

Регистриране на обемни отпадъци (фирма Schönmackers): 0800 / 174 74 74 
Изхвърляне на отпадъци (Общинско предприятие Емерих): 02822 / 92 56 50 

Актове за облагане с данък (град Емерих на Рейн): 02822 / 7512-31 или 32 
Консултация относно отпадъците (Окръг-Клевер-Дружество за отапдъците ): 02825 / 90 34 20 

В сътрудничество с 
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ГРАД ЕМЕРИХ НА РЕЙН 
 

Общинско предприятие Емерих на Рейн 

 



 
 

 

Изхвърляне на отпадъци в град Емерих на Рейн 
 
 
 
 
Изхвърлянето на отпадъци (събиране и транспортиране) е задължение на 
общината. Комуналните предприятия на град Емерих на Рейн (Emmerich am Rhein) 
(KBE) извършват и организират по поръчение на градската управа на Емерих на 
Рейн общественото изхвърляне на отпадъци на територията на града. 

Отпадъците трябва да се събират в домакинствата, разделени на 
хартия, стъкло, метал, пластмаса, композитни/многослойни опаковки, 
биоотпадъци и остатъчни отпадъци.  
Извозващата фирма предоставя съответните контейнери за 
събиране. 

За извършване на изхвърлянето на отпадъци територията на града е 
разделена на квартали за извозване. Разделянето на кварталите на 
улици можете да видите в края на настоящия календар. 

Събирането и транспортирането са възложени на фирма 
Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co.KG. 
Тел.: 0800 / 174 74 74 

Приемането на обемисти отпадъци и растителни отпадъци на  
Blackweg 40 се извършва от KBE. 
Тел.: 0822 / 92 56 50 

Изхвърлянето и преработката на образуващите се отпадъци 
се извършват от управата на окръг Клеве и нейното дружество 
Крайс Клевер Абфалгезелшафт (ККА) - Kreis Klever 
Abfallgesellschaft (KKA). 
Тел.: 02825-90 34 20 

 
 
 
 

Събира се основна такса на човек за предоставяне на сив 
контейнер за остатъчни отпадъци и зелен контейнер за хартия. 
За кафяв контейнер за биоотпадъци се събира основна такса за 
контейнер. 

Освен това на килограм остатъчни и биоотпадъци се събира 
такса според теглото. 
 
Контейнерите са оборудвани със скоба, която дава възможност всеки съд 
да бъде зачислен на определен парцел. Контейнерите се теглят първо след 
окачване на колата за боклук и след това още веднъж след изпразване на 
контейнера. Разликата се фактурира като образувано тегло на съответния 
парцел. 
След края на годината всеки собственик на парцел получава с 
известието за данъци и други плащания списък на всички 
претегляния с образуваните тегла. 
 
Търговските опаковки със „зелена точка“ се събират от фирмите, на които 
това е възложено от Duales System Deutschland GmbH. 
 
За целта се предоставят жълти контейнери и жълти чували за 
пластмасови и метални опаковки. 
 
Стъклените бутилки и други съдове от стъкло се извозват от 
всеки парцел в зелени кошове за стъкло, разделено на бяло, 
кафяво и зелено стъкло.  

Събирането на таксите за отпадъци се извършва чрез известието за  
имотни данъци на градската управа на Емерих на Рейн, което се издава  
в началото на всяка година.  
По такъв начин се осъществяват също управлението, поръчката или  
отмяната на поръчки за съдове за отпадъци.  
Тел.: 02822/ 7512-31 или -32  
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ДОБРЕ РАЗДЕЛЕНИ. С SCHÖNMACKERS. 
 

ОСТАТЪЧНИ 
ОТПАДЪЦИ 

 

ЖЪЛТ КОНТЕЙНЕР  СТАРА ХАРТИЯ 

 

ОБЕМИСТИ 
ОТПАДЪЦИ 

 

Е-ОТПАДЪЦИ 

 
 

БИООТПАДЪЦИ 

 

СТЪКЛО 

 Алуминиево фолио от ролка 

 Класьори за документи 

 Медикаменти с изтекъл срок 

 Остатъци от пепел (камина, цигари)  

 Обработени дървени стърготини 

 Опаковки с покритие 

 Спално бельо 

 Буркани за компоти 

 Стъклени капаци (тенджери, тигани) 

 Дървени въглища 

Хигиенни артикули, пелени  

 Остатъци от месо и риба 

 Керамика 

 Коркови тапи и капачки на бутилки 

 Кухненски и носни кърпи 

 Детски басейни 

 Кутии от пица, с покритие  

 Пластмасови прибори, пластмасови торби, 

пластмасови съдове  

 Порцелан 

 Дунапрен 

 Хранителни отпадъци, сурови 

 Огледала, аквариум 

 Играчки 

 Торбички от прахосмукачки 

 Стиропор 

 Моливи 

 Улична смет 

 Остатъци от тютюн 

 Тапети 

 Остатъци от мокет 

 Трупове на животни, животински 

изпражнения, талаш за животни  

 Вази и декоративни артикули от стъкло 

 

КАКВО НЕ СПАДА КЪМ ТЯХ?  

 Батерии 

 Строителни отпадъци 

 Бои и лакове 

Специални отпадъци (отработени масла, 

разтворители, разредители и т. н.) 

 Камъни 

 

УКАЗАНИЕ: 

Наднормените количества могат да бъдат 

изхвърлени в допълнителен чувал за 

отпадъци. 

 Блистери от медикаменти 

 Алуминиеви тарелки, капаци, кутии 

(консерви) 

 Опаковки от масло 

 Пластмасови кутии от крем  

 Шишета от душ гел и шампоан  

 Торбички за пазар от пластмаса  

 Фолио за увиване и за поддържане на 

свежест  

 Кофи от боя 

 Вакуумирани опаковки от кафе 

 Опаковки Тетрапак (мляко, сок) 

 Кофички от кисело мляко и извара 

 Опаковки за зеленчуци и плодове 

 Коркови тапи и капачки от бирени бутилки 

Опаковки от алуминий  

 (блокчета шоколад) 

 Опаковки от почистващи препарати  

 Флакони спрей 

 Туби (паста за зъби, мехлеми)  

 Опаковъчен материал и материал за 

запълване  

 

КАКВО НЕ СПАДА КЪМ ТЯХ?  

 Стари дрехи 

 Алуминиево фолио от ролка 

 Бояджийско и градинско фолио 

 Пластмасови прибори 

 Играчки 

 

УКАЗАНИЯ: 

По принцип в жълтия чувал/жълтия контейнер 

могат да се изхвърлят само  напълно 

изпразнени търговски опаковки за еднократна 

употреба, които не са изработени от хартия, 

картон или стъкло. 

 

Наднормените количества могат да се 

изхвърлят чрез жълтия чувал. (Може да се 

закупи в Бюрото за граждани, Информацията 

на кметството или двора на строителното 

предприятие/служба за приемане на обемисти 

отпадъци KBE). 

 Книги 

 Картон 

 Кутии от пица, без покритие  

 без остатъци от хранителни продукти 

 Проспекти и вестници 

 Опаковки от хартия и картон (кутии за 

обувки, чанти) 

 

КАКВО НЕ СПАДА КЪМ ТЯХ?  

 Опаковки с покритие  

 Тапети 

  Опаковки Тетрапак 

 Мръсна хартия (кухненски, носни кърпи, 

хигиенна хартия) 

 

УКАЗАНИЕ: 

Разделяйте още по-добре! 

Когато раздробявате по-големи картони, Вие 

не само пестите място, но същевременно 

осигурявате по-добро и по-устойчиво 

изпразване. 

 

Какво да се прави с кутиите от пица? 

Кутията от пица е без покритие и без остатъци 

от хранителни продукти?  

Тогава я изхвърлете при старата хартия!  

Ако е с покритие и замърсена с остатъци от 

хранителни продукти, тя трябва да се 

изхвърли в остатъчните отпадъци. 

 Легла 

 Детски колички 

 Малки мебели 

 Куфари 

 Матраци и възглавници 

 Етажерки 

 Дивани, столове 

 Принадлежности за игра и за свободното 

време 

 Шкафове 

 Килими 

 Маси 

 

КАКВО НЕ СПАДА КЪМ ТЯХ?  

 Аквариуми 

 Авточасти и принадлежности 

 Картони 

 Кутии за ски 

 

Отпадъци от ремонтни работи:  

 Дървен материал 

 Прозорци 

 Ламинат 

 Изолационни материали 

 Врати със и без стъкло 

 Каси за врати 

 Панели за стени и тавани 

 

УКАЗАНИЯ: 

Всичко, което е постоянно монтирано в 

апартамента или в къщата, не трябва да се 

изхвърля в обемистите отпадъци. 

 

Извозване след регистрация на обемисти 

отпадъци или доставка: 

Двор на строителното 

предприятие/служба за приемане на 

обемисти отпадъци KBE 

 

Къде да се изхвърлят стъклените елементи? 

Стъклените елементи трябва да се демонтират 

от шкафовете, да се счупят и да се изхвърлят 

при остатъчните отпадъци. 

 
 

 

 

 

 

 

Schönmackers 
 

Днес да се погрижим за 
утре 

www.schoenmackers.de

 Компютри и таблети 

 Принтери 

 Електрически печки 

 Телевизори 

 Фризери 

 Хладилници 

 Монитори 

 Прахосмукачки 

 Сешоари 

 Перални 

 Малки електрически уреди 

   (сешоари, телефони, тостери, ел.  

   кани за вода и т. н.). Обикновено  

   приемаме малки електрически уреди само 

   при едновременна регистрация на големи 

   електрически уреди. 

Алтернативно приемаме малки 

електрически уреди по всяко време на 

нашите пунктове за ценни материали. 

 

КАКВО НЕ СПАДА КЪМ ТЯХ?  
 Пълни уреди (фритюрници, хла- 

 дилници, пълни с хранителни 

   продукти)  

 Електронни авточасти 

(батерии) 

 

УКАЗАНИЕ: 

Извозване след регистрация на обемисти 

отпадъци или доставка: 

Пункт на строителното 

предприятие/служба за приемане на 

обемисти отпадъци KBE 

 

Къде да се изхвърлят кабелите и другите 

подобни? 

Принадлежностите на малките електрически 

уреди също съдържат важни суровини. 

Затова кабелите и щепселите също да се 

изхвърлят в E-отпадъците и да се дават за 

рециклиране. 

 Рязани дървета и храсти с диаметър   до 

около 10 cm  

 Почва, цветя, растения  

 (без саксия) 

 Остатъци от хляб и кухненски остатъци 

 Черупки от яйца 

 Шума и косена трева 

 Нетечни млечни продукти  

 (сирене) 

 Остатъци от плодове и зеленчуци 

 Остатъци от храна, сурова 

 Пакетчета чай, утайка от кафе, филтри 

 Диви билки 

 

КАКВО НЕ СПАДА КЪМ ТЯХ?  
 Остатъци от пепел (камина, цигари) 

 Пластмасови торбички 

 Остатъци от месо и риба 

 Дървени въглища 

 Остатъци от храна, готвена 

 Улична смет 

 Остатъци от тютюн 

 Трупове на животни, животински изпражения, 

талаш за животни 
 Пелени 

 

УКАЗАНИЯ: 

Два съвета! 

При заледяване просто поставете малко 

вестници между влажните отпадъци или 

остатъци от храсти. Не пресовайте окосената 

трева твърде силно в контейнера. 

И двете неща ще помогнат на Вас и на нас при 

изпразването и да се избегнат ненужни 

рискове. 

Къде да се изхвърли талашът за животни? 

Талашът за животни винаги трябва да 

се изхвърля в контейнера за остатъчни 

отпадъци. 

Единствено изключение: Талашът за дребни 

животни без замърсявания (изпражнения, 

урина) може да се изхвърля в контейнера за 

биоотпадъци. 

 
 
ПО-ПОДРОБНА 
ИНФОРМАЦИЯ: 
Г-н Ерен 
02822/925650 
 
 
 
 

 Търговски опаковки за еднократна  

употреба от зелено, бяло,  кафяво 

стъкло  

вкл. капак и затваряне 

 

КАКВО НЕ СПАДА КЪМ ТЯХ?  
 Буркани 

 Стъкла 

 Стъклени капаци (тенджери, тигани)  

 Вази и декоративни артикули от стъкло 

 

УКАЗАНИЕ: 

Стъклото да се разделя правилно! 

В кошовете, контейнерите за стъкло и  

депорезервоарите да се изхвърля само стъкло 

от търговски опаковки за еднократна употреба. 

 

 

Къде да се изхвърли цветното стъкло? 
За цветното стъкло (червено, жълто, синьо 

и т. н.) използвайте кошове, контейнери за 

стъкло и депорезервоари за зелено стъкло. 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ. 

Прием на обемни отпадъци: Контакт 
Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG 
www.schoenmackers.de 

Общинско предприятие Емерих  
Blackweg 40/Блаквег 40, 46446 Emmerich/Емерих 
Работно време: пн. – пт. 10:00 - 18:00 | сбт. 09:00 - 14:00 

Извозване на жълт чувал / жълт контейнер: 

Прием на растителни отпадъци (задължителна такса): Приложение: 
Ел. поща: 
Телефон за обслужване на граждани: 

MüllALARM Арр 
dsd-kreiskleve@schoenmackers.de 
0800/88 84 373 (безплатен) Общинско предприятие Емерих 

Blackweg 40, 46446 Emmerich 
Работно време: пн. – пт. 10:00 - 18:00 | Сб. 09:00 - 14:00 

Извозване на стъклo : 
Събиране на вредни вещества от домакинствата | Време и 
място за събиране: 

 
Приложение: 
Ел. поща: 
Телефон за обслужване на граждани: 

MüllALARM App 
glas-kreiskleve@schoenmackers.de 
0800/88 84 373 (безплатен) •   19.01.2019 

•   16.03.2019 
•   11.05.2019 

•   20.07.2019 
•   21.09.2019 
•   16.11.2019 

Регистриране на обемни отпадъци: Места за 
събиране: 
 
•  Емерих  
•  Емерих 
•  Елтен 

Баухоф ам Блаквег 
Гайстмаркт, Бургщрасе./Лилиенщрасе 
Индустриална област, Гроеландщрасе 

08:30–10:00 
11:00–14:00 
14:30–16:00 

Приложение: 
Ел. поща: 
Телефон за обслужване на граждани: 

MüllALARM App 
glas-kreiskleve@schoenmackers.de 
0800/17 47 474 (безплатен) 

Heute für morgen sorgen 
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1 вт Нова година 1 пт  1 пт   
2 ср     1-10      6-10 2 сб  2 сб   
3 чт  3 нд  3 нд   

4 пт     1-5 4 пн  4 пн Понеделник на 
розите/карнавал 

 

5 сб  5 вт     6-10 5 вт   
6 нд  6 ср  6 ср     6-10  
7 пн  7 чт     1-5 7 чт   
8 вт     6-10 8 пт  8 пт     1-5  
9 ср  9 сб  9 сб   

10 чт     1-5 10 нд  10 нд   
11 пт  11 пн     1,6,9 11 пн   
12 сб  12 вт     2,7,10      1-10      6-10 12 вт     1-10      6-10  
13 нд  13 ср     3,5,8 13 ср   
14 пн  14 чв     1,5 14 чт     1-5  
15 вт     1-10      6-10 15 пт  15 пт   
16 ср  16 сб  16 сб   
17 чт     1-5 17 нд  17 нд   
18 пт  18 пн  18 пн   
19 сб  19 вт     6-10 19 вт     6-10  
20 нд  20 ср     4 20 ср   
21 пн  21 чт     1-5 21 чт     1-5  
22 вт     6-10 22 пт  22 пт   
23 ср  23 сб  23 сб   
24 чв     1-5 24 нд  24 нд   
25 пт  25 пн  25 пн     1-10      6-10  
26 сб  26 вт     1-10      6-10 26 вт   
27 нд  27 ср  27 ср   
28 пн  28 чт     1-5 28 чт     1-5  
29 вт     1-10      6-10    29 пт   
30 ср     30 сб   
31 чт     1-5    31 нд    

Регистрация на обемни www.schoenmackers.de 
Извозване на жълт контейнер/чували 0800/ 8 88 43 73 

(безплатен) 
 

Извозване на стъкло 0800/888 43 73 (безплатен) 
 

  

ЯНУАРИ ФЕВРУАРИ MАРТ  

Моят район: 
 

 
 
 
 
 
Сив контейнер/ 
остатъчни 
отпадъци 

 
 
 
 

Контейнер за 
биоотпадъци 
 

 
 
 

Зелен/син 
контейнер 
 
 

 
 

Жълт 
контейнер/чували, 
опаковки 
 
 
 

Кошове за стъкла 
 
 
 
 

Вредни вещества 



            

     

1 пн  1 ср Международен ден на труда 1 сб   
2 Вт     6-10 2 чт  2 нд   
3 Ср  3 пт     1-5 3 пн     1,6,9  
4 Чт     1-5 4 сб  4 вт     2,7,10      1-10      6-10  
5 Пт  5 нд  5 ср     3,5,8  
6 Сб  6 пн  6 чт     1-5  
7 нд  7 вт     1-10      6-10 7 пт   
8 Пн     1,6,9 8 ср  8 сб   
9 Вт     2,7,10      1-10      6-10 9 чт     1-5 9 нд Петдесетница  

10 Ср     3,5,8 10 пт  10 пн Свети дух  
11 чт     1-5 11 сб  11 вт   
12 пт  12 нд  12 ср     6-10  
13 сб  13 пн  13 чт     4  
14 нд  14 вт     6-10 14 пт     1-5  
15 пн     6-10 15 ср  15 сб   
16 вт     4 16 чт     1-5 16 нд   
17 ср     1-5 17 пт  17 пн   
18 чт  18 сб  18 вт     1-10      6-10  
19 пт Разпети петък 19 нд  19 ср   
20 сб  20 пн  20 чт Тяло и кръв Христови  
21 нд Великден 21 вт     1-10      6-10 21 пт     1-5  
22 пн Светли понеделник 22 ср  22 сб   
23 вт  23 чт     1-5 23 нд   
24 ср     1-10      6-10 24 пт  24 пн   
25 чт  25 сб  25 вт     6-10  
26 пт     1-5 26 нд  26 ср   
27 сб  27 пн  27 чт     1-5  
28 нд  28 вт     6-10 28 пт   
29 пн  29 ср  29 сб   
30 вт     6-10 30 чт Възнесение Господне 30 нд   

   31 пт     1-5      

Регистрация на обемни www.schoenmackers.de 
Извозване  на жълт контейнер/чували 0800/ 8 88 43 73 

(безплатен) 
 

Извозване на стъкло 0800/888 43 73 (безплатен) 
 

  

АПРИЛ МАЙ ЮНИ  

Моят район: 
 

 
 
 
 
 
Сив контейнер/ 
остатъчни 
отпадъци 

 
 
 
 

Контейнер за 
биоотпадъци 
 

 
 
 

Зелен/син 
контейнер 
 
 

 
 

Жълт 
контейнер/чували, 
опаковки 
 
 
 

Кошове за стъкла 
 
 
 
 

Вредни вещества 
 



     

1 пн  1 чт     1-5 1 нд   
2 вт     1-10      6-10 2 пт  2 пн   
3 ср  3 сб  3 вт     6-10  
4 чт     1-5 4 нд  4 ср   
5 пт  5 пн  5 чт     1-5  
6 сб  6 вт     6-10 6 пт   
7 нд  7 ср     4 7 сб   
8 пн  8 чт     1-5 8 нд   
9 вт     6-10 9 пт  9 пн   

10 ср  10 сб  10 вт     1-10      6-10  
11 чт     1-5 11 нд  11 ср   
12 пт  12 пн  12 чт     1-5  
13 сб  13 вт     1-10      6-10 13 пт   
14 нд  14 ср  14 сб   
15 пн  15 чт     1-5 15 нд   
16 вт     1-10      6-10 16 пт  16 пн   
17 ср  17 сб  17 вт     6-10  
18 чт     1-5 18 нд  18 ср   
19 пт  19 пн  19 чт     1-5  
20 сб  20 вт     6-10 20 пт   
21 нд  21 ср  21 сб   
22 пн  22 чт     1-5 22 нд   
23 вт     6-10 23 пт  23 пн     1,6,9  
24 ср  24 сб  24 вт     2,7,10      6-10      1-10  
25 чт     1-5 25 нд  25 ср     3,5,8  
26 пт  26 пн  26 чт     1-5  
27 сб  27 вт     1-10      6-10 27 пт   
28 нд  28 ср  28 сб   
29 пн     1,6,9 29 чт     1-5 29 нд   
30 вт     2,7,10      6-10      1-10 30 пт  30 пн   
31 ср     3,5,8 31 сб       

Регистрация на обемни www.schoenmackers.de 
Извозване на жълт контейнер/чували 0800/ 8 88 43 73 

(безплатен) 
 

Извозване на стъкло 0800/888 43 73 (безплатен) 
 

  

 

ЮЛИ АВГУСТ СЕПТЕМВРИ  

Моят район: 
 

 
 
 
 
 
Сив контейнер/ 
остатъчни 
отпадъци 

 
 
 
 

Контейнер за 
биоотпадъци 
 

 
 
 

Зелен/син 
контейнер 
 
 

 
 

Жълт 
контейнер/чували, 
опаковки 
 
 
 

Кошове за стъкла 
 
 
 
 

Вредни вещества 
 



     

1 вт     6-10 1 пт Вси светии 1 нд   
2 ср     4 2 сб  2 пн   
3 чт Ден на германското единство 3 нд  3 вт     1-10      6-10  
4 пт     1-5 4 пн  4 ср   
5 сб  5 вт     1-10      6-10 5 чт   
6 нд  6 ср  6 пт     1-5  
7 пн  7 чт     1-5 7 сб   
8 вт     1-10      6-10 8 пт  8 нд   
9 ср  9 сб  9 пн   

10 чт     1-5 10 нд  10 вт     6-10  
11 пт  11 пн  11 ср   
12 сб  12 вт     6-10 12 чт     1-5  
13 нд  13 ср  13 пн   
14 пн  14 чт     1-5 14 сб   
15 вт     6-10 15 пт  15 нд   
16 ср  16 сб  16 пн   
17 чт     1-5 17 нд  17 вт     1-10      6-10  
18 пт  18 пн     1,6,9 18 ср   
19 сб  19 вт     2,7,10      1-10      6-10 19 чт     1-5  
20 нд  20 ср     3,5,8 20 пт   
21 пн  21 чт     1-5 21 сб   
22 вт     1-10      6-10 22 пт  22 нд   
23 ср  23 сб  23 пн     6-10  
24 чт     1-5 24 нд  24 вт Бъдни вечер  
25 пт  25 пн  25 ср 1. ден на Коледа  
26 сб  26 вт     6-10 26 чт 2. ден на Коледа  
27 нд  27 ср     4 27 пт     1-5  
28 пн  28 чт     1,5 28 сб   
29 вт     6-10 29 пт  29 нд   
30 ср  30 сб  30 пн   
31 чт     1-5    31 вт     1-10      6-10      Нова година   

Регистрация на обемни www.schoenmackers.de 
Извозване на жълт контейнер/чували 0800/ 8 88 43 73 
(безплатен) 

 

Извозване на стъкло 0800/888 43 73 (безплатен) 
 

  

 

ОКТОМВРИ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ  

Моят район: 
 

 
 
 
 
 
Сив контейнер/ 
остатъчни 
отпадъци 

 
 
 
 

Контейнер за 
биоотпадъци 
 

 
 
 

Зелен/син 
контейнер 
 
 

 
 

Жълт 
контейнер/чували, 
опаковки 
 
 
 

Кошове за стъкла 
 
 
 
 

Вредни вещества 
 



www.schoenmackers.de 

Для города Эммерих. Для вас. Мы поможем вам в переработке и утилизации отходов 
в соответствии с требованиями 
законодательства. Воспользуйтесь преимуществами эффективных концепций утилизации. Для 
утилизации твердых, жидких неопасных и опасных отходов. Для больших и малых объемов, для 
сбора в переливную или сменную систему, в переносные и откатные контейнеры, пресссы и 
специальные емкости. 

 
 
Извозвачът на отпадъци Шьонмакерс приема на 
място в Емерих Вашите отпадъци и вторични 
суровини. 

Max-Planck-Straße 1, 46446 Emmerich 

Нашата зелено-жълта услуга има винаги 
правилното решение за Вашите отпадъци и при 
това взема предвид отговорността за околната 
среда. 
 Съвет! Безплатният MüllALARM App 
 
Информирайте се относно датите за извозване на 
отпадъците и предприятията за рециклиране.  
Регистрирайте Вашите обемни отпадъци и 
потърсете практическа помощ за изхвърлянето на 
смет. 

 Ето как работи: 
1. Сваляне на MüllALARM App, 
инсталиране и стартиране 
2. Избиране на желаните 
местоположения за извозване 
3. Готово! 

За Емерих. За вас. Ние Ви подкрепяме при съвместимото със закона  
преработване и изхвърляне на отпадъци. Използвайте предимствата на  
ефикасните концепции за изхвърляне. За изхвърлянето на твърди,  
 
течни неопасни и опасни отпадъци. За големи и малки количества, 
за събирането в системи за изпразване и смяна на контейнерите, в  
контейнери без и с колелца, преси и специални контейнери. 
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