
Arabako Mendialdean, garrantzitsuak gara eta zure 
lankidetza, oinarrizkoa

www.ecoembes.com
www.inforecikla.eus www.ecovidrio.es





Ikur hau duten plastikozko ontziak, latak eta brikak:
· Plastikozko botilak
· Esnekien ontziak 
· “Kortxo zuriko" erretiluak eta kutxak 
· Plastikozko eta metalezko tapak eta tapoiak
· Garbitzeko produktuen plastikozko poteak
· Aluminiozko poltsak eta ontziak
· Dendek, supermerkatuek ematen dituzten poltsak  

· Edari-latak 
· Kontserba-latak
· Aerosolak  
· Brik-ak
· Aluminiozko erretiluak
· Plastikozko bilgarriak 

Edukiontzi 
honek 

onartzen du

Latak, 
plastikozko 
ontziak eta 

brikak



- Gomazko eskularruak
- Sukaldeko tresnak
- Plastikozko zaborrontziak edo lanbasa-ontzia
- Pilak

- Jostailuak
- Etxetresna elektrikoak
- Biberoiak
- Aulkiak eta mahaiak

Edukiontzi 
honek

ez du onartzen



Edukiontzi honek onartzen du

Edukiontzi honek ez du onartzen

Era guztietako paper eta kartoi garbiak, 
eta kartoizko kaxa tolestuak

PAPERA ETA KARTOIA

Brikak, paperezko zapiak eta paper ezpainzapi zikinak, pixoihalak, koipez eta 
olioz zikindutako kartoia eta papera, aluminiozko papera



Edukiontzi honek 
onartzen du

Edukiontzi honek 
ez du onartzen

Beirazko ontziak: poteak, flaskoak eta botilak

Kristala (edalontziak, kopak…) zeramika, bonbillak edo portzelanak, tapak edo kortxoak

Beirazko
 ontzi bat 

%100 birzikl
agarria

 

da, eta h
ainbat ald

iz 

birzikla
 daiteke 

berriro
.



Altzarien eta etxetresna
elektrikoen bilketa

Altzariren edo etxetresna elektrikoren bat 
bota behar baduzu, deitu:

945 405 424 



Arropa, oinetakoak, liburuak, 
jostailuak eta tresna elektriko txikiak

Edukiontzi honek onartzen du



MAEZTU
Errementari kalea 9

SANTIKURUTZE KANPEZU (3)
· Etxeen azpiko kalea 2
·  Frontoia igoeraren kalea
· Garbigune

ALDA
La Rimona kalea 3

ANTOÑANA
Arrabal kalea z/g

BERNEDO
Hilerri kalea 1

LAGRAN
Las Eras kalea 2

URIZAHARRA
Fray Jacinto Martínez plaza

Edukiontzien kokapena



Eraman itzazu farmaziara

Dendetan, zentro sozialetan, udaletxeetan eta baita puntu 
berde mugikorrean ere. BILATU ETA LAGUNDU.

 

 Sendagaiak

Pilak



Erabili Iragazi Biltegiratu 

Eraman gertuen dagoen edukiontzira, puntu berde 
mugikorrera edo garbigunera

Sukaldeko 
olio erabilia 

Sukaldeko olio erabilia



Kamioi honek 
jasoko dizu 

 Puntu berde mugikorreko zerbitzua. 
Arabako Foru Aldundia

Puntu berde mugikorra



· Sukaldeko olioa eta motor-olioa
· Bonbillak eta fluoreszenteak
· Herbizidak eta kimikoak
· Arropa eta oinetakoak
· Pneumatikoak
· Pilak, bateriak, CDak eta disketeak
· Aerosolak
· Pinturak eta disolbatzaileak
· Tonerra eta hondakin informatikoak
· Aparatu elektriko txikiak 
· Etxeko hondakin arriskutsuak eta 
ontziak (garbiketa-produktuak)

· Jostailuak
· Erradiografiak
· Zurezko eta metalezko tresna txikiak
· Ontzi hutsak    

puntu berde mugikorra
hemen egongo gara

punto verde móvil
estaremos aquí

Puntu berde mugikorreko zerbitzua. Arabako Foru Aldundia

Informazio gehiagorako: 
945 18 18 18 Arabako Foru Aldundia
945 21 43 83 Elder Medioambiente
        elderma@hotmail.com   
            

                 

Kopuru mugatuak

Puntu berde mugikorra



Kanpezu-Arabako Mendialdeko Garbigunea
Etxeko hondakinak eta antzekoak gaika biltzeko zentroa, berrerabiliak 

edo birziklatuak izateko

IRTEERA

SARRERA

INAUSIAKPOLIESPAN-A

BASKULA

EGURRAETXEKO TRESNAK

PLASTIKOA

METALA

BEIRA

ONTZIAK

BEIRA LAUA

PNEUMATIKOAK

OBRA-HONDAKINAK

HONDAKIN ARRISKUTSUAK:

Sukaldeko olioa
Barnizak, pinturak, 
disolbatzaileak eta kolak

Aerosolak
Pilak eta bateriak
Motor-olioa

PAPERA



945 21 43 83
945 18 18 18

Astelehenetik ostiralera:10:00 -14:00 / 15:00-18:00
Larunbatetan: 9:00 - 14:00

Garbigune De Campezo
garbigunearaba@gmail.com

Garbigunea

Gai 
berrerabilgarrien 

trukerako 

gunea da. 

¡PARTE HARTU!



Etxe-konpostajea ere egin dezakezu.
Info: Kanpezu-Arabako Mendialdea Kuadrillaren Ingurumen Zerbitzua.

Eskualdeko 
konpostaje-eremuak

MAEZTU

SANTIKURUTZE 
KANPEZU

DONE BIKENDI 
HARANA

BERNEDOLAGRAN

URIZAHARRA


