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JAK NAKLÁDAT S KOVY
V domácnostech se setkáme nejčastěji s různými kovovými konstrukcemi, nářadím,
částmi nábytku, konvemi, hrnci anebo kovovými obaly. Většinou jsou vyrobeny ze železa
nebo hliníku. Vytříděné kovy jsou předávány jako druhotná surovina do železáren,
oceláren a jiných zpracovatelských závodů, aby mohly být recyklovány na nové kovové
výrobky. Kovy jsou neobnovitelnými zdroji.
Značky na obalech
Konkrétní složení bývá uvedeno na obalu a je označeno recyklačním trojúhelníkem. Nápis
ALU nebo číslo 41 uprostřed trojúhelníku znamená hliník, nápis FE nebo číslo 40 je železo.

Jak rozlišit hliník od železa?
Nejjednodušší způsob jak ověřit, že se jedná o železo, je obyčejný magnet. Hliník na
rozdíl od železa či jiných kovů není magnetem přitahován. Hliník je měkký, lze jej snadno
roztrhnout a přijímá tvar, který mu dáme.
Pokovený plast nebo pokovený papír se po zmačkání vrací do původního tvaru a špatně
se trhá (některá víčka od jogurtů, obaly od jednorázových šamponů, polévek v pytlíku,
másla apod.). Takové obaly z různorodých materiálů nelze recyklovat, patří do směsného
komunálního odpadu.

Kam s kovovým odpadem?
VÝKUPNA DRUHOTNÝCH SUROVIN

Jaromír Plundra – Suroviny

Výkupní doba
úterý a čtvrtek

13:00 – 17:00 hod.

středa a sobota

08:00 – 12:00 hod.

Kontakty
Jaromír Plundra - Suroviny, U Velorexu 904, 564 01 Žamberk
tel. 465 611 488, e-mail: plundraj@seznam.cz
pan Jaromír Plundra 606 945 669
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SBĚRNÝ DVŮR v areálu TS ŽAMBERK s.r.o.
Provozní doba
v zimní období: 01.11. – 31.03.
úterý

09:00 – 13:00 hod.

čtvrtek
sobota

13:30 – 18:00 hod.

pouze do 17:00 hod.

13:00 – 18:00 hod.

pouze do 17:00 hod.

09:00 – 15:00 hod.

pouze do 13:00 hod.

Kontakty
TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk
tel. 465 612 987, 465 613 304,

e-mail: vrkoc.ts@orlicko.cz

pan Ivan Vrkoč 602 407 529
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