



ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΑΔΟΥ Recycom


ΒΗΜΑ 1 
Τοποθετείστε τα καθαρά σας 
ρούχα,  παπούτσια ή άλλα 

υφασμάτινα προϊόντα σε μια 
καθαρή τσάντα 

ΒΗΜΑ 2 
Βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή 
είναι τραβηγμένη μέχρι κάτω 
και τοποθετείστε την τσάντα 

σας στον ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο 

ΒΗΜΑ 3 
Σπρώξτε το χερούλι προς τα 
Πάνω και βεβαιωθείτε ότι η 
τσάντα βρίσκεται μέσα στον 
κάδο 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Αγίου Γεωργίου 131, 19400 Κορωπί 

Τηλ. 210 6625181 

URL: www.recycom.gr 

E-mail: info@recycom.gr 

 



Τι μαζεύει η Recycom 

•Καθαρά ρούχα (ανδρικά,  γυναικεία και παιδικά),  
•Ζευγαρωμένο παπούτσια (ανδρικά, γυναικεία και 
παιδικά) 

•Λευκά είδη ( όπως μαξιλάρια, σεντόνια κ.τ.λ.) 
•Αξεσουάρ όπως ζώνες και τσάντες 

Τι δεν μαζεύει η Recycom 
 
•Λερωμένα ή βρεγμένα ρούχα 
•Χαλιά και Αποκόμματα υφασμάτων 
•Αζευγάρωτα παπούτσια 
•Οργανικά απόβλητα 
•Πλαστικά αντικείμενα 
•Συσκευασίες 
•Χαρτί / Γυαλί / Λάδι 
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