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ODOBERÁME 

1. PET fľaše transparentné 

2. PET fľaše modré 

3. PET fľaše zelené 

4. PET fľaše modré + zelené 

5. PET fľaše ružové + hnedé 

6. PET fľaše olejové 

7. PET fľaše transparentné - drogéria 

8. PET predlisky / preformy  

9. HDPE fľaše 

10. LDPE fólia transparentná 

11. LDPE fólia farebná 

12. HDPE + PP zmesné plasty 

13. PS + PP kelímky 

14. fólia v návinoch 

15. vlnitá lepenka, kartón 

16. časopisy, noviny 

17. mix papier 

18. sklené črepy 

 

 

NEODOBERÁME 

 

1. PET fľaše nepriehľadné 

2. PET fľaše farebná drogéria 

3. PET fľaše ružové + hnedé + biele + nepriehľadné 

4. HDPE + PET fľaše 

5. LDPE + PP fólia  

6. PS + PP + PET kelímky 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. papier s kovovými časťami 

8. papier s plastovými časťami 

 

9. autosklo 

10. sklo s kovovou mriežkou 
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PET fľaše transparentné 

 

 - PET nápojové fľaše, priehľadné, číre, transparentné 

 - fľaše od oleja, fľaše od drogérie, ostatné farby 

PET fľaše modré 

 

 - PET nápojové fľaše, priehľadné, modré, svetlé, tmavé 

 - ostatné farby 
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PET fľaše zelené 

 

 - PET nápojové fľaše, priehľadné, zelené, svetlé, tmavé 

 - ostatné farby 

 

PET fľaše modré + zelené 

 

 - PET nápojové fľaše, priehľadné, zelené, modré, svetlé, 

 tmavé 

 - ostatné farby 
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PET fľaše ružové + hnedé 

 

 - PET nápojové fľaše, priehľadné, ružové, hnedé, žlté, 

 červené 

 - nepriehľadné, biele, čierne, strieborné, ostatné farby 

PET fľaše olejové 

 

 - PET nápojové fľaše, priehľadné, číre od rastlinného oleja 

 - nepriehľadné, biele, čierne, znečistené, ostatné farby 
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PET fľaše transparentné - drogéria 

 

 - PET fľaše od drogérie, priehľadné, číre od drogérie 

 - nepriehľadné, biele, čierne, zlaté, fialové, ostatné farby, 

 HDPE fľaše, PP fľaše 

PET predlisky / preformy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - PET predlisky transparentné, modré, zelené, biele,  

 alebo mix týchto farieb, 

 - ostatné farby,  
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HDPE fľaše 

 

 - HDPE fľaše od drogérie, PP fľaše od drogérie, rôzne farby 

 - PET fľaše, ostatné materiály 

LDPE fólia transparentná 
 

 

 - LDPE fólia transparentná, priehľadná,  

 - nepriehľadná fóllia, biela, čierna, ostatné farby,  ostatné 

 materiály 
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LDPE fólia farebná 

 

 - LDPE fólia farebná,  

 - PP fólia, ostatné materiály  

 

HDPE + PP zmesné plasty 

 

 - HDPE, PP tvrdé plasty 

 - PVC (vonkajšie žalúzie, linoleum), ABS (TV, PC, vysávače, 

 chladničky) 
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PS + PP kelímky 

 

 - PS, PP kelímky od jogurtov, nátierok a pod. 

 - PET tácky, HDPE drogéria, ostatné materiály 

fólia v návinoch 

 

 - LDPE, PP, BOBB, PET fólie v návinoch 

 - ostatné materiály 

 



NEODOBERÁME 

 

PET fľaše nepriehľadné 

  

 

 

 

 

 

 

 

PET fľaše farebná drogéria 

 

 

 

 

 

 

 

PET fľaše ružové + hnedé + biele + nepriehľadné 

 

 

HDPE + PET fľaše 
 

 
LDPE + PP fólia  

 
PS + PP + PET kelímky 
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Poznámka: HDPE = PE-HD, LDPE = PE-LD 

 

 

 


