
 األجھزة الكھربائیة
 

 .جمیع األجھزة الكھربائیة و الني تعمل على البطاریات ال یجوز إلقائھا ضمن قمامة البیت بأشكالھا المختلفة
 

مثل الغساالت والجالیات والثالجات واألفران والمنشفات وأجھزة التلفاز وشاشات الحاسوب  (إن التخلص من األجھزة الكھربائیة
یتم في أیام محددة یتم االتفاق علیھا بشكل ) سجیل وكذلك أجھزة التدفئة الكھربائیة التي تحتوي على الزیتوأجھزة الرادیو والت

 .وعادة ما یتم االتفاق على ھذ المواعید خطیا. منفصل عن األیام المخصصة للتخلص من الفضالت ذات الحجم الكبیر
 

ھزة الھاتف ولوحة المفاتیح الخاصة بالحاسوب وخالطات المطبخ مثل الساعات وأج (للتخلص من االجھزة الكھربائیة الصغیرة
 یتم تسلیم ھذه األجھزة للموظفین مركبة خاصة للفضالت السامةتتوفر ) وأجھزة الحالقة والمسجالت الصغیرة وألعاب األطفال

 .  العاملین فیھا
 

 ! انتبھ
كذلك تستثنى أجھزة التدفئة والتكییف التي .  ھذا النوع من القمامةال یجوز إلقاء القطع اإللكترونیة المفردة مثل الكوابل وغیرھا في

 واألجھزة )بنزینیة مثل آلة قص العشب(تركب بشكل ثابت في المنازل، وتستثنى أیضا أجھزة تسخین المیاه والمدافئ والمحركات 
 ).مثل جھاز قیاس السكر في الدم(المفككة والملوثة 

 
 . لص من األجھزة الكھربائیة الخاصة ببلدیة مدینتكم في التقویم الخاص بالفضالتیمكنكم الحصول على تعلیمات التخ

 
 

 :مراكز إضافیة لتسلیم األجھزة الكھربائیة
 المركز المدینة أو القریة

Burscheid 

Leichlingen 

Odenthal 

Wermelskirchen 

AVEA Wertstoffzentrum                                   

Dieselstr. 18  

51371 Leverkusen 

      18.00 - 8.00من اإلثنین إلى الجمعة من الساعة  أوقات الدوام

المدینة أو 
 القریة

 المركز

Overath 

Rösrath 

AWB Bergisch Gladbach 

Betriebshof 

Obereschbach 

51429 Bergisch Gladbach 

 أوقات الدوام
 الساعة  18.00 - 16.00 والساعة 12.00 - 9.00     الخمیس ,األربعاء ,الثالاء

 الساعة 12 - 9.00                السبت

القریة/المدینة  المركز 

Engelskirchen 

Gummersbach 

Hückeswagen 

Entsorgungszentrum Leppe                              

Remshagener Straße 

51789 Lindlar-Remshagen  



Kürten 

Lindlar 

Marienheide 

Radevormwald 

Wipperfürth 

 الساعة 16.00 - 7.30      من األربعاء إلى الجمعة :أوقات الدوام

القریة/المدینة  المركز             

Bergneustadt 

Gummersbach 

Morsbach 

Nümbrecht 

Reichhof 

Waldbröl 

Wiehl 

Entsorgungszentrum Leppe                                    

Remshagener Straße 

51789 Lindlar-Remshagen 

 الساعة 16.00 - 7.30   من اإلثنین إلى الجمعة :أوقات الدوام

 
 

 !األجھزة الكھربائیة من المنازل والمحالت التجاریة یمكن أن تسلم في المراكز أعاله  بالمجان
 

 .فعلیك أن تحدد موعدا للتسلیم باالتصال بالمركز) ثالجة، حاسوب( جھاز كھربائي كبیر 20 إذا أردت تسلیم أكثر من :إنتبھ
 


