Obecní úřad Ostrov ve spolupráci se
Sborem dobrovolných hasičů Ostrov
pořádá dne

18. a 19. října 2019

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A
SBĚR STARÉHO ŽELEZA
V tento den můžete ZDARMA odevzdat na dvoře bývalé
MŠ jakékoliv elektrické spotřebiče a železný odpad.
Počítače, sporáky, televizory, lednice, radiopřijímače,
apod. Sběr starého železa: plechovky, kovový šrot.

Otevírací doba: pátek: 9-17 hodin
sobota: 8-12 hodin

Sběr elektrospotřebičů může obsahovat všechny malé i velké
domácí spotřebiče, elektrické nářadí a nástroje, respektive vše,
co lze zapojit do el. zásuvky nebo funguje na baterie:
Velké spotřebiče
např. ledničky, mrazáky, sporáky, myčky, pračky, sušičky, mikrovlnné
trouby, trouby na pečení, odsavače par, čističky vzduchu, el.topidla,
el.plotny, el. Sekačky apod.

Malé spotřebiče
vysavače - podlahové vysavače včetně akumulátorových, ruční
akumulátorové vysavače, čistící stroje na koberce - mokré vysávání,
tepovače apod., parní čističe, zařízení pro vysokotlaké čištění apod.,
žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o
oděvy, šicí stroje, pletací stroje, vyšívací stroje, tkací stroje apod., fritovací
hrnce, el.pečicí pánve, barbecue gril, raclette gril, toastovače, sendvičovače,
opékače topinek apod., elektrické nože, svářečky folií, mlýnky na maso,
mlýnky na kávu, espressa, varné konvice, el.otvírače konzerv, kávomlýnky
apod., hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace
času, fény, vysoušeče vlasů, kulmy, zubní kartáčky, holicí strojky, masážní
strojky, epilátory, vysoušecí helmy, zastřihávače vlasů a vousů, žehličky na
vlasy apod., váhy - osobní, kuchyňské apod., elektrické ventilátory malé,
el.kráječe, ohřívače nápojů a pokrmů, kuchyňské roboty, mixéry, ruční
mixéry, multikráječe, šlehače, citrusovače, odšťavňovače, parní hrnce,
malé domácí pekárny, popkornovače, rychlovarné konvice, svářečky fólií
apod., osvěžovače vzduchu, odpuzovače hmyzu apod.

Elektrické nářadí a nástroje
vrtačky - ruční, příklepové, aku vrtačky apod., pily - řetězové, okružní,
pokosové, kotoučové apod., řezačky, obrážečky, obráběcí stroje, frézky,
brusky, stroje na hoblování, hlazení, leštění, ohýbání, spojování drcení,
vrtací, sekací, bourací kladivo apod., nástroje pro nýtování, přibíjení nebo
šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro
podobné účely - aku a el. šroubováky, el. sponkovačky, nýtovací kleště
apod., nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití - pájky,
svářečky apod., drobné nástroje a zařízení apod.

