Vážení občania,

Vážení občania,

.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. v spolupráci s Vašou obcou
realizuje separovaný zber použitých jedlých rastlinných
olejov, aby sme tak aktívne chránili to dôležité – vodu !
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dôležité je, aby ste olej nemiešali
s vodou a scedili ho od prípadných
zvyškov strúhanky a iných potravín;
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o zbere plných a pevne uzatvorených
PET fliaš s olejom sa informujte na
obecnom úrade, bude realizovaný
v zberných dvoroch, príp. mobilne spred
rodinných
domov
vo
vopred
oznámených termínoch.
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Vedeli ste, že separovaným zberom 1 dcl použitého
jedlého oleja ochránite pred znečistením
až niekoľko tisíc litrov vody ?

Vedeli ste, že separovaným zberom 1 dcl použitého
jedlého oleja ochránite pred znečistením
až niekoľko tisíc litrov vody ?

Vážení občania,

Vážení občania,

.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. v spolupráci s Vašou obcou
realizuje separovaný zber použitých jedlých rastlinných
olejov, aby sme tak aktívne chránili to dôležité – vodu !

.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. v spolupráci s Vašou obcou
realizuje separovaný zber použitých jedlých rastlinných
olejov, aby sme tak aktívne chránili to dôležité – vodu !

AKO ZBIERAŤ POUŽITÝ JEDLÝ OLEJ ?

AKO ZBIERAŤ POUŽITÝ JEDLÝ OLEJ ?



použitý jedlý olej zlievajte po vychladnutí
do pôvodnej olejovej PET fľaše, alebo
akejkoľvek inej čistej PET fľaše;



použitý jedlý olej zlievajte po vychladnutí
do pôvodnej olejovej PET fľaše, alebo
akejkoľvek inej čistej PET fľaše;



dôležité je, aby ste olej nemiešali
s vodou a scedili ho od prípadných
zvyškov strúhanky a iných potravín;



dôležité je, aby ste olej nemiešali
s vodou a scedili ho od prípadných
zvyškov strúhanky a iných potravín;



o zbere plných a pevne uzatvorených
PET fliaš s olejom sa informujte na
obecnom úrade, bude realizovaný
v zberných dvoroch, príp. mobilne spred
rodinných
domov
vo
vopred
oznámených termínoch.



o zbere plných a pevne uzatvorených
PET fliaš s olejom sa informujte na
obecnom úrade, bude realizovaný
v zberných dvoroch, príp. mobilne spred
rodinných
domov
vo
vopred
oznámených termínoch.

Vedeli ste, že separovaným zberom 1 dcl použitého
jedlého oleja ochránite pred znečistením
až niekoľko tisíc litrov vody ?

Vedeli ste, že separovaným zberom 1 dcl použitého
jedlého oleja ochránite pred znečistením
až niekoľko tisíc litrov vody ?

