
ناوەندی بە کار هینانەوە
هاوواڵتیان دەتوانن بە خۆرایی  ئەم کەلوپەالنەی کە لە خوارەوە ئاماژەی پی دەکریت بۆ ناوەندی بە کار هینانەوە لە  

شەقامی                                                                    فری بدەن.

بەڵی
کارتۆنی هەڵگری خواردنەوەکان
شوشە، قوتوو، قوتووی پالستیکی

کاغەز و کارتۆن
بەرگە پالستیکیەکان

پاشماوە قەبەکان وەك موبیلیاتی ناو ماڵ، جلشۆر، قاپشۆر و بەفرگر
پاشماوە مەترسیدارەکان

پاشماوەی بچوك و هەندیک کەلوپەلی شکاوی نیو ماڵ وەک :خشت ، کاشی، دەوا و دەرمان و هەموو کەلووپەلیکی 
پاشماوەی هەموو ئامیرە کارەبایی )برقی( و ئەلکترۆنیکیەکان

تایەکۆنەکانی ئۆتۆمبیڵ و تایەکان بە گشتی
تەپەدۆرە گەورەکان )فیبر و فالسکی گەورە(

ژومارە سەوزی : 800.013.066
ژومارە تەلەفۆن : 541700 0471 - -فاکس : 541767 0471

info@seab.bz.it  - www.seab.bz.it

 SEAB 
Via Lancia 4/A
39100 Bolzano

پاشماوە گەورەکان،پاشماوە 
کارەبایێەکان)برقێەکان( و 

ئیلکترۆنیکیەکان
ناوەندی سەر لە نوی بەرهەم هینان و خزمەتگوزاری پاشماوە گەورەکان

بەڵی
دۆشەك، قەنەفە )مۆبل( ،مۆبیلیات )ڤیترین( جلشۆر،کۆمپیوتر، یاری)گەمەی( گەورەی مندااڵن و میزی ئۆتوو.

خزمەتگوزاری کۆکردنەوەی پاشماوە و کەرەستە ئەلکترۆنیە گەورەکان بە پارەیە و بە بری        ئورۆیە و بۆ ئەم 
کارەش دەبێت پیشوەخت لە رێگای ئەم ژومارەە )شومارە( سەوزەوە کاتی بۆ بگیردریت،         

تیبینی:ئەم برە پارەێە تەنها بۆ گواستنەوە و فڕی دانی   ی کەرەستەیە 
بۆ ئەو کەس یان خیزانانەی کە بە ساڵدا چون و تەمەنێان لە سەرەوەی      سااڵنەوەیە گواستنەوە و فڕی دانی ئەم 

کەلوپەکانەی کە  لە سەرەوە ئاماژەی پی کراوە بە خۆراییە. 

پێکەوە دەتوانین 
گۆرانکاری

بەدی بێ نێن .
باش بەرێوەبردنی كوكردنە وه و جیا 

كردنە وه ي پاشماوەکان بەشیکی 
تەواوکەرە لە پاراستنی ژینگە.

هەر تاکێک لە ئیمە دەتوانێت بەشدار 
بێت لە جیاکردنەوەی پاشماوەکان.

ئیمە لە پیشدا دەبێت هەوڵ بدەێن تا 
ئاستي توانایمان پاشماوەکانمان کەم 
بکەینەوە،ئەم رێنویني یانە  دەبنە  
دیمەنەکارێک لە چارەسەر کردنی 

هەر گومانێک لە سەر جیاکردنەوەی 
پاشماوەکان ، زانیاری و ئامۆژگاری 

بە سودی تێدایە لە کۆکردنەوەی 
دروستی پاشماوە جۆراوجۆرەکان.

پاشماوەی بژار و گژ و گێای 
باغچە و دارەکان

بەڵێ
پاشماوەی ئۆرگانی چەمەن و سەوزایێەکان

گوڵ و گیا، دڕك و گژ  
گیای وشك

لق و پۆی چێندراوی دار و گوڵەکان

پاشماوە مەترسیدارەکان 
خزمەتگوزاری  کۆکردنەوەی کەرەستەی پاشماوە مەترسیدارەکان 

هاوواڵتیان دەتوانن  کەلینداری خزمەتگوزای  
کۆکردنەوەی پاشماوە مەترسیدارەکان لە 

مەڵپەری            لە شارەوانی شاری بۆلزانۆ لە شەقامی                                                                                                                                        
Via Lancia 4/A وەر بگیردرێن.  دەرمانە ماوە 
بەسەرچووەکان دەتوانن بە دەرمانخانەکان بدرێنەوە .

ئەو قووە و باتری تایبەتانەی کە دارای سیلەندریەلیکی 
تایبەتن ، لەم حالەتەدا دەتوانن تەحویلی هەندێک دوکانی 

ئیلکترۆنیکی کە کەڵوپەلی نێوماڵ دەفرۆشن ، یان تەحویلی 
تەباکیەکان بدرین و لەو شۆنانەدا بخرینە نێو شۆنی تایبەتی 

خۆیان و لەوێ کۆبکرینەوە.

بەڵێ
قووە )پیل( و باتری ئۆتۆمۆبیل

هەڵگری کەرەستە کیمیاوییەکان کە نیشانەی 
مەترسیداریان لە سەر دانراوە

کوودی شیمیاێی و دەرمانی دژە مێش و مۆركە بە 
گشتی

گڵۆپ)المپ( مۆمی )مەهتابی( و لولە تیشک دارەکان
ڕۆنە ئاوەکی و خۆراکییەکان

بۆێاخ )رەنگ( بە هەموو جۆرەکانیەوە
دەرزی ، سورەنگ و دەرمانە گیراوەکان

دەرمانە ماوە بە سەرچووەکان

 خزمەتگوزاری پاشماوە سەوزاییەکان بە خۆرایێە و دەبێت لە ریگای ئەم ژومارە پەیوەندیەوە 
)                  (  داواکاری بۆ بکرێت،، یان هاوواڵتی بۆ خۆی دەتوانێت راستەو خۆ  پاشماوە 

سەوزەکان بە خۆراێی لە ناوەندی کۆکردنەوەی پاشماوەکان لە شەقامی ،
  فڕی بدات. 

Via Mitterhofer vicino al mobilificio Avanti
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شوشە،قوتووە کان بە گشتی

نەخێر بەڵی
شوشەی پەنجەرە بوتڵە شوشەکان بە گشتی                                                                        

کەرەستەی سەرامیك و چینیەکان وەك قۆری چینی گوڵدان و پەرداخ )لیوان(  و گۆزه کان بە گشتی                                            
ئاوینەکان بە گشتی قوتوە ئەلمینێۆکان بە گشتی                                                                   

بوتڵی پیس و پڕ سەرە قاپەکان وەك سەری شوشەی مرەبا و هەنگوین
کاغەزی ئالمینێۆمی و بە گشتی ئەو کەرەستانەی کە لە  

ئالمینێۆم پیك هاتو
چەند وردە بوتڵیک کە لە ئاڵمینیۆم دروست کراون

پیویستە بوتڵی شوشە و میتاڵەکان پیش فڕی دانیانە بۆ نێو جیگای تایبەتی خۆیاندا خاڵی و 
خاوێن بکرێنەوە.

کاغەزەکان 

نەخێر بەڵی
کاغەزە پالستیکیەکان  کتێب،رۆژنامە و گۆڤارەکان                                                       

کاغەزی کرینی شت و مەك  وەک فاکتۆری 
فروشگا و دوکانەکان و فاکس کتیبی رینمایی تەلەفون و شوێنە تایبەتیەکان                                     

دەستماڵ کاغەزی)کرینکس( و روو میزیە 
کاغەزیەکان

نوسراو و کاغەزی ئۆفیسەکان ،کۆپی و چاپکراوەکان         
. ئەو مقەبایانەی کە هەڵگری لەبەنیاتن وەک ماکارۆنی و 

برنج 
ئەو مقەبایانەی کە هەلگری هیلکەن)شانەی هیلکە( 

ساكی دەستی مقەبای
ئەو کارتۆنە بچکۆالنەی کە هەڵگری ئەم خواردەمەنیانەن 

وەک برنج و ماکارۆنی وئەم جۆرە شتانە.....

پاشماوەکان

بۆ کۆکردنەوەی پاشماوەی ئەو هاوواڵتیانەی کە لە 
خانوویەکی تایبەتدا دەژین لە پیش ماڵەکانیان تەنەکەێک 

بە رەنگی سەوز بۆ کۆکردنەوەی پاشماوەکانیان  بە 
پێی خێزان دێاری کراوە . بۆ ئەو  کەسێک یان 

بەڵی 
کاغەزی چەور، کاغەزی پالستیکی

دایبی مندااڵن )حەفازە یان پووشاکی مندااڵن( بە هەموو جورەکانیەوە
کیسەی گسکی کارەبایی )جارو برقی(

*هەندێک شتوومەکی پالستیکی وردی ناوماڵ وەك یاری مندااڵن، وەسایلی ئارایشتی ژنان ، سی دی
*خۆڵ و پاشەرۆی ئاژەڵە ماڵیەکان

. کارتۆنی خواردنەوە و

نەخێر بەڵی
پێشەکان،)ئیسقانەکان( و تۆکڵە هیلکە . پاشماوەی خواردن بە کاڵی یان بە برژاوی 

وەك؛میوە،سەوزە.ماسی و گۆشت ،هەویر، برنج و نان 
خۆراکی شلەمەنی )ئاوه كی ( قاوە و سپڵی چاێ)تڵپە چاێ(

خۆڵی پیسی ئاژەڵ و حەفازەی )پوشاكی (مندااڵن دەست سڕی کاغەزی 
ئەو کەرەستە و بەرگانەی لە میتاڵ دروست کراون . گوڵی وشک ،دەبێت فڕی بدرێنە ئەو سندوقە شینانەی 

کە بۆ پاشماوەی سەوزە دانراون
 خۆراکە ماوە بەسەرچووەکان دەبێت بە هەڵرژاوی  کیسە پالستیکیەکا

فڕی بدرێن

بۆ کۆکردنەوەی پاشماوە ئۆرگانیەکان پیویستی بە سەبەدی هەواێی و کیسە و کاغەزی تایبەتە کە 
لە الیەن ئۆفیسی             لە شەقامی                         بە سەر هاوواڵتیاندا دابەش دەکرێت لە 

کاتیکدا سكااڵی دابەشکردنیان بە دەست دەگات،.
دەکرێت ئەو کیسە کاغەزیانەی کە لە الیەن            وە دەدرین بە کار ببرێن ،یان لە بریدا ئەو 

کیسانەی )کە تەنها لە کاغەزن( وەك کیسەی نان و سەوزە .....کیسەکان پاش چەماندنەوەیان 
بەشی سەرەوەیان دادەخرێت.پیش ئەوەی فڕی بدرێنە ناو ئەو سەتاڵنەی کە بۆ پاشماوەی خۆراکە 

ئۆرگانێەکان کە بە رەنگی قاوەیی دەستنیشان کراو

کارتۆنەکان 

نەخێر بەڵی
مقەبای خۆراکەکان وەك :جیگای ماکارۆنی و برنج  جەعبە)سندوقی( مقەباێی

مقەبای هەڵگری هێلکە  ئەو کارتۆنانەی کە بۆ پاراستنی کەرەستەکان بە کار 
دەبرێن      

بەرچەسپ و  تێپەکان )چەسپەکان ( بە گشتی 
)تەپەدۆر( فیبر

دەبێت کارتۆنەکان بە جوانی دەق بکرێن و تیپەکانیان)چەسپەکانێان( لێ بکرێنەوە و بخرینە جیگای 
دیاری کراوەوە.

پاشماوە ئۆرگانێەکان

نەخێر بەڵی
سندوقی پالستیکی بوتڵی شلەمەنیەکان کە لە جنسی پالستیکن

قاپ و پەرداخی)کەوچکی( پالستیکی بوتڵی پالستیکی وەک بوتڵی شامپۆ،شامپۆی)ریکا( 
قاپشۆری و جلشۆری 

سینی و گوڵدانی پالستیکی  ئەو کەرەستە پالستیکیانەی کە هەڵگری کرێم و سالسەن 
بە گشتی 

سی دی و یاری بچوکی مندااڵن  کیسە ،سینی و قاپ و قاچاخی پالستیکی 
ئەو کەرەستانەی کە لە فیبر)تەپەدۆر(ی گەورە پیک 

هاتون بۆ پاراستنی کەرەستە کارەبایەکانی نیوماڵ وەک 
بەفرگر وتەلەفزیۆن و .... 

پاڵو پاڵیوو و ئەو کەلوپەلە پالستیکیانەی کە هەڵگری 
میوە و سەوزین.              

کەرەستەی مەدبەخ  )ئاشپەزخانە( و ئەو شتانەی کە 
پالستیکین 

هەلگری پالستیکی،هیلکە و ئەو کەرەستانەی کە لە فیبر 
دروستکراون           

پینوس و راستە)خەتکەش( قوتوی ماست و کاستر و دیسیرت بە گشتی
نەواری فیلم و وەك کاسێتی ویدیۆی)شریتی ویدیۆیەکان 

( بە گشتی 
 

بوتڵە پالستیکیەکان دەبیت پیش فڕی دانیان بشوردرین و بە جوانی بقوپیندرینەوە و پاشان بخرینە نێو 
جیگای تایبەتی خۆیانەوە.  

کەرەستە پالستیکێەکان

خیزانێک کە لە ئاپارتمانی هاوبەشدا دەژین تەنەکە زبڵی هاوبەشیان بۆ دیاری کراوە ،کە بە کلیلی  خۆی دەکرێتەوە و 
دادەخرێت کە لەگەڵ دراوسێکانی دیکەیدا بە یەکەوە بەکاری دێنن. بەاڵم بۆ دانیشتوانی ناوەندی شار بە پیچەوانە، لە 

نایلۆنی)عەالگەی( پالستیکی دیاری کراو و بە رەنگ و نیشانەی تایبەت بە خۆیان پاشماوەکانیان کۆدەکریتەوە.
بەتاڵکردنی سەتڵە سەوزەکان لە حەفتەدا یەك جار دەبێت.بەاڵم لە ناوەندی شار کیسەکان لە حەفتەدا ٣ جار بەتاڵ)خاڵی( 

دەکرێنەوە . رۆژ و کاتی بەتاڵکردنەوەی سەتڵەکان دیاری دەکرێت و بەتاڵکردنەوەیان لە شوێنیک )جیگاێک( بۆ 
شوێنێکی دیکە دەگۆرێت. هاوواڵتیان دەتوانن بۆ زانیاری زیاتر سەردانی ئەم مەڵپەرە ئینترنتیەی خوارەوە بکەن:. 

                         سەتڵەکان لە شۆنی تایبەت بە خۆیان دادەنرێن و شوێنەکانیان بە هیڵی )خەت( زەرد و کاتژمێری 
دیاری کراو دەستنیشان دەکرێن. لە هەندێک شوێن کە بۆ کۆکردنەوەی خاشاك دەستنیشان نەکراون، تەنەکە و کیسەکان 

لە قەراخ )کەنار( شەقامەکاندا دادەنرین بە شیوەیەکی بەرچاو کە هاوواڵتیان بیبینن. 
ئەو پاشماوانەی کە نابێت بخرێنە نێو سەتڵی کۆکردنەوەی جیاواز و یان ببرێن بۆ سەنتەر ناوەندی )سەنتەری( دوبارە 

بەکار هینانەوە کە بریتین لە ..

www.seab.bz.it
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