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Służymy pomocą, jeśli potrzebują Państwo wsparcia 
w kwestii oznakowania związanego z segregacją śmieci.

  
Przygotujemy spersonalizowaną, ładną i czytelną grafikę,
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu selektywnego  

zbierania wybranych frakcji odpadów.

Proponujemy m.in. naklejki na szafki i kosze/dekle,
tabliczki, instrukcje oraz tablice informacyjne.

Na kolejnych stronach znajdą Państwo wybrane przykłady
wykonanych przez nas projektów.



Instrukcja segregacji

PLASTIC 
METAL
ALUMINUM

empty plastic bottles
plastic caps, covers & straws

empty cans

plastic bags

empty plastic boxes  
other plastic elements

PAPER

BIO 
WASTE

GLASS

OTHER 
WASTE

packaging from paper and cardboard

paper bags

newspapers and magazines

office paper

catalogs and leaflets

used glass bottles

jars for drinks and food

fruit and vegetable waste

coffee and tea grounds

leftover food without bones and meat

greasy / wet paper

used / wet napkins and tissues

tea bags, tea envelopes

used cartons boxes (e.g. pizza boxes)

greasy / wet paper plates and cups

ceramic mug and plates

receipts

whatever cannot be recycled



Naklejki na kosze/dekle

PL
AS

TI
C 

METAL ALUM
INIUM

GLASS

OT

HER WASTE
PAPER



Pl
as

ti
c 

metal alum
inium

PLASTIC/METAL

ot

her waste

OTHER WASTE

glass GLASS PAPER

Naklejki na kosze/dekle



Tablice informacyjne
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  empty glass bottles
* remember to throw caps  
   into the yellow basket P

LA
S
TI

C
, 

M
ET

AL, 
ALUMINIUM

empty plastic bottles,
plastic caps,  
covers for cups,  
straw & drink stirrers,
empty drink cans,
plastic bags,
empty salad boxes

Don’t throw away, 
it can be used in recycled way!
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ED
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ASTE

greasy / wet:
paper, napkins, boxes,
paper plates / cups,
ceramic mug / plates,  
receipts, 
tea envelopes



Naklejki na kosze
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Tablice (podział już nieaktualny)

WET

ręczniki papierowe

brudne pojemniki  
i worki po jedzeniu

torebki po herbacie

resztki jedzenia

zużyte pisaki  
i długopisy

szkło

dry

papier

opakowania tetra

czyste plastikowe 
worki i butelki

puszki

tektura

gazety, katalogi


