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Papier jest wykorzystywany w życiu codziennym na  
dużą skalę. Statystyczny Polak zużywa rocznie ponad  
60 kg tego materiału. W Stena Recycling odzyskujemy i 
przetwarzamy wszystkie rodzaje odpadów papierowych 
generowanych przez firmy, przekształcając je w cenny 
surowiec dla przemysłu papierniczego. Aby przygotować 
papier do recyklingu, wystarczy usunąć z niego zbędne 
zszywki, spinacze i twarde okładki.

PAPIER

WRZUCAMY:

     wszystkie rodzaje wydruków, 
papier ksero

      gazety codzienne, tygodniki, 
książki,  materiały reklamowe, 
katalogi

     ulotki, koperty

NIE WRZUCAMY:

    ręczników papierowych — inne

    tektury falistej, kartonów  
— tektur

   kubków papierowych — inne

    papieru pokrytego tworzywem 
sztucznym — inne

    zabrudzonego papieru 
spożywczego — inne

PaPier można  Przetwarzać
nawet do 7 razy!

7
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NIE WRZUCAMY:

    papieru gazetowego — papier

    kartonów po sokach i 

  mleku (typu tetra pak)  
— tetra pak

WRZUCAMY:

     opakowania z tektury falistej

     opakowania z tektury litej

     brązowy papier pakowy

     pudełka tekturowe

Tektura powstaje poprzez sklejenie kilku warstw masy 
papierniczej, otrzymywanej najczęściej z surowców wtórnych. 
Opakowania tego typu mają bardzo szerokie zastosowanie, 
zwłaszcza przy zabezpieczaniu różnego rodzaju urządzeń 
podczas transportu. Przygotowując tekturę do recyklingu, 
należy pamiętać o tym, aby ją złożyć, by  zajmowała jak 
najmniej miejsca.

TEkTuRA

oPakowań z tektury 
falistej Pochodzi z 
recyklingu!

90%
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NIE WRZUCAMY:

     styropianu — inne

Plastik jest jednym z materiałów, który zrewolucjonizował 
współczesny świat. Znajduje on zastosowanie w bardzo wielu 
sferach życia. To z niego zrobione są butelki PET, krzesła, kaski dla 
rowerzystów, a nawet zastawki do serca, które ratują ludziom życie. 
Ważne jest, aby materiał ten poddawać recyklingowi, gdyż proces 
jego rozkładu może trwać nawet 500 lat. Przed wyrzuceniem 
odpadów z plastiku, takich jak butelki PET, należy upewnić się,  
że są one zgniecione.

PlASTIK

WRZUCAMY:

      zgniecione butelki PET po 
napojach

      folię opakowaniową

      drobne elementy z tworzyw 
sztucznych

      przepłukane opakowania po 
jogurtach, serkach etc.

z 35 butelek Pet można 
wyProdukować jedna 

bluzę Polarową

35
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TETRA PAk

NIE WRZUCAMY:

     kartonu — tektura

     papieru — papier

      kubeczków po kawie  
i innych napojach — inne

Opakowania typu tetra pak wykorzystywane są do przechowywa-
nia produktów żywnościowych, szczególnie płynnych. 65–75% 
jego składu stanowi najwyższej klasy papier, pozostałe to poliety-
len i aluminium, które także można poddać procesowi recyklingu. 
Poprawne sortowanie takiego typu opakowań wymaga opróżnie-
nia oraz zgniecenia przed wyrzuceniem.

WRZUCAMY:

     opróżnione i zgniecione  
opakowania typu tetra pak  
po sokach, mleku oraz  
innej żywności

szacuje się, że odPady  
tyPu tetra Pak stanowią w 

Polsce około 50% wszystkich 
 odPadów  oPakowaniowych

50%
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NIE WRZUCAMY:

   luster — inne

    żarówek i świetlówek  
— odp. niebezpieczne

   szkła okularowego — inne

   porcelany — inne

Jednym z najważniejszych walorów opakowań szklanych jest 
możliwość przetwarzania ich nieskończenie wiele razy. 
Podczas sortowania zarówno szkło bezbarwne, jak i kolorowe 
można wrzucać do jednego pojemnika, pamiętając o tym, aby 
opakowania były puste. Należy również zachować ostrożność, 
by nie skaleczyć siebie lub innych ostrymi krawędziami.

SZkŁO

WRZUCAMY:

    butelki szklane

    słoiki

    szklanki

jedna szklana butelka 
oddana do recyklingu 

 Pozwala zaoszczędzić energię 
Potrzebną do działania 

 komPutera Przez 30 minut

30
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NIE WRZUCAMY:

    długopisów  
— odp. niebezpieczne

    elektroodpadów  
— elektroodpady 

   naczyń z duralexu — inne

Metal bardzo często wykorzystywany jest jako opakowanie 
spożywcze. Najpopularniejszym stosowanym do tego 
surowcem jest aluminium, z którego produkuje się między 
innymi puszki do napojów i konserw oraz folię aluminiową 
wykorzystywaną do pakowania np. kanapek. Podczas 
sortowania tego typu opakowań należy pamiętać, aby 
opróżnić i oczyścić je przed wyrzuceniem.

METAl

WRZUCAMY:

    zgniecione puszki

    opakowania po konserwach

    drobne elementy metalowe

recykling aluminium  umożliwia 
obniżenie zanieczyszczenia  

wody o 97% w Porównaniu z  
Produkcją aluminium z rudy

97%
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NIE WRZUCAMY:

    świetlówek  
— odp. niebezpieczne

    żarówek  
— odp. niebezpieczne

    tonerów 
— odp. niebezpieczne

Elektroodpady często zalegają w domowych garażach, 
piwnicach i na strychach marnując potrzebne miejsce. Są to 
głównie stare telewizory, pralki, lodówki oraz małe AGD i RTV. 
Warto zwrócić uwagę na to, że zdecydowana większość 
materiałów użytych do produkcji tych urządzeń może zostać 
poddana procesowi recyklingu. Należy jednak pamiętać, iż 
ewentualne nośniki danych powinny być zniszczone przed 
wyrzuceniem.

ElEkTROOD-
PADy

WRZUCAMY:

    dyski twarde

    drobne AGD

    kalkulatory

    odtwarzacze muzyczne

    myszki

    klawiatury

RECYklINg AlUMINIUM 
 umożliwia obniżenie  

zanieczyszczenia wody  
o 97% w Porównaniu z  

Produkcją aluminium z rudy

70.000
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NIE WRZUCAMY:

    akumulatorów samochodowych 
— składowanie oddzielne

    elektroodpadów 
— elektroodpady

każdy z nas wykorzystuje baterie w codziennym życiu. Znajdują 
się one w telefonach, pilotach, myszkach komputerowych i 
wielu innych urządzeniach. Warto pamiętać o tym, że baterie 
mogą zawierać trujące metale ciężkie, takie jak kadm, rtęć i 
ołów. Dlatego bardzo ważny jest ich recykling, który zapobiega 
ewentualnemu przedostaniu się niebezpiecznych substancji do 
środowiska. Przed wyrzuceniem powinno się upewnić, czy 
bateria jest faktycznie rozładowana.

bATERIE

WRZUCAMY:

    baterie „paluszki”

    guzikowe (zegarkowe)

    akumulatorki np. z aparatów

     baterie z telefonów 
komórkowych    i laptopów

    akumulatory żelowe

w Polsce rocznie zużywa  się około 
290 milionów baterii jednorazowych

290



It starts here.

www.stenarecycling.pl

NIE WRZUCAMY:

    elektroodpadów 
— elektroodpady

    baterii — baterie

Odpady niebezpieczne, potraktowane w sposób niewłaściwy, 
zagrażają zdrowiu ludzi, zwierząt oraz środowisku. Mogą one 
też posiadać właściwości palne oraz wybuchowe. Z tego 
względu są neutralizowane w specjalnych instalacjach, które 
eliminują ich szkodliwy wpływ. Przy segregacji tego typu 
odpadów należy zachować szczególną ostrożność ze względu 
na wyciekającą zawartość oraz potencjalne zabrudzenia.

ODPADy
NIEbEZPIEcZNE

WRZUCAMY:

    tonery i tusze z drukarek

    żarówki

    termometry rtęciowe

    długopisy

Ponowne użycie jednego  
tonera Pozwala ograniczyć 

emisję 2,5 kg co2 do atmosfery

2,5
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NIE WRZUCAMY:

    odpadów, które można umieścić 
w innych  pojemnikach

Zdarza się, że odpady nie mogą zostać sklasyfikowane  
do konkretnej grupy. bardzo ważne jest, aby trafiły one do 
oddzielnego pojemnika, dzięki czemu można maksymalnie 
zwiększyć skuteczność procesu recyklingowego 
pozostałych frakcji. Przed wrzuceniem warto jednak 
upewnić się, czy odpad nie powinien znaleźć się w 
pojemniku przeznaczonym na konkretnego typu frakcje.

INNE

WRZUCAMY:

    odpady organiczne

    ręczniki papierowe

     kubeczki po kawie i innych 
napojach

     zabrudzone opakowania po 
jedzeniu

    odpady niespełniające kryteriów

    pozostałych pojemników

Poddane 
kompostowaniu 

odpady organiczne 
stanowią nawóz 

stosowany w rolnictwie 
i ogrodnictwie.
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Dziękujemy, że razem ze 
Stena recycling Dbają 
PańStwo o śroDowiSko 
naturalne. Dzięki naSzym 
wSPólnym Działaniom 
jeSteśmy w Stanie 
PoDDać recyklingowi 
nawet Do 90% oDPaDów, 
wytworzonych w 
PańStwa biurze.

jeżeli wiesz, już jak poprawnie sortować, przekaż 
ten poradnik kolejnej osobie lub poddaj recyklingowi 

wyrzucając do odpowiedniego pojemnika.


