
Aquecedor  600
Aquecedor a querosene  600
Arara  300
Bicicleta (aro 14 ou menos)  300
Bicicleta (maior do que aro 14)  600
Bolsa de taco de golfe  300
Cadeira (destinado ao uso de 1 pessoa. Exceto poltrona.)  300
Cadeira (destinado ao uso de 2 pessoas ou mais. Exceto poltrona.)  600
Cadeira de chão  300
Cadeirinha  300
Cama (cama de solteiro. Exceto o colchão)  900
Cama (cama elétrica. Exceto o colchão)  1.200
Cama (exceto cama de solteiro. Exceto o colchão)  1.200
Carpete (inclusive tapete. O que tiver 8 tatames ou menos)  600
Carpete (inclusive tapete. O que tiver mais de 8 tatames)  900
Carrinho de bebê (carrinho berço)  300
Colchão (com molas)  1.200
Colchão (sem molas)  300
Edredom (até cada 3)  300

Lixo grande
As sobras de metal que conseguem ser esmagadas em pequenos pedaços e coletadas na 
instalação de britagem são recicladas. O que pode ser queimado é incinerado, e o que não 
pode é aterrado.

Itens correspondentes

Como efetuar o descarte

Precauções na hora do descarte

Móveis grandes
Bicicleta

Lixo de grande porte

Itens que não cabem por inteiro no saco designado de 45 litros, 
de modo que não é possível amarrar a boca do saco direito.
Item cuja unidade pese mais de 5 kg, mesmo podendo ser 
colocado no saco designado de 45 litros.

Item cuja unidade pede 5 kg ou menos e cujo tamanho caiba em um saco designado de 
45 litros deve ser descartado colocando-o no saco designado, no dia de cada categoria.
Não podem ser recolhidos itens cuja unidade tenha peso acima de 70 kg, comprimento 
acima de 2,5 m e volume acima de 2,5 ㎥.

Solicitação antecipada/consulta por telefone (ou fax)

Solicitação antecipada pela internet

Centro de Recebimento de Lixo grande da cidade de Kobe

Pesquise por       Cidade de Kobe Lixo grande       na tela de solicitação na internet!

Segunda a sexta das 9h às 16h
Recebemos também nos feriados. (Exceto de 29 de dezembro a 3 de janeiro)
As chamadas podem ficar congestionadas às segundas-feiras e no dia seguinte aos feriados.

E possível efetuar a solicitação 24 horas por dia, 365 dias por ano.
Faça a solicitação por telefone, caso não esteja na lista de itens da Internet.
Para obter detalhes, verifique o 「Procedimento de solicitação」 na página superior da tela de solicitação da Internet.

Taxa do processamento de lixo grande (exemplo) Os itens e taxas a seguir são exemplos. Certifique-se de verificar 
quando efetuar a solicitação no Centro de Recebimento.

A cidade de Kobe não faz a coleta de ar-condicionado, TV, geladeira/freezer, máquina de lavar/de secar roupa, pois são 
reciclados pelo fabricante. Consulte as páginas 19 e 20 para saber sobre os métodos de processamento desses produtos.

<<Obs.>> Se “Kotatsu” e a “placa superior do Kotatsu” forem descartados em momentos diferentes, será cobrada uma taxa de processamento para cada um.

Primeiro, faça 
a solicitação!

Após a solicitação, 
Compre o tíquete adesivo de 
lixo grande, cole e descarte.

Não coletaremos itens sem que seja solicitado

Trata-se de um sistema 
de solicitação antecipada por 
meio de telefone (ou fax), internet.

Efetue a solicitação no Centro de Recebimento de Lixo grande da cidade de Kobe
(Telefone ou fax, internet)

Compre o tíquete adesivo de lixo grande

Solicitaremos seu nome, endereço, número de telefone, itens a serem descartados, tamanho, 
quantidade, etc.

Compre o tíquete adesivo de lixo grande pela taxa informada pelo Centro de Recebimento.

Preencha o número de recebimento (4 dígitos) no tíquete adesivo e cole-o
Cole de forma que fique bem visível para cada item.

Descarte no dia e local confirmado com o Centro 
de Recebimento

Os tíquetes adesivos são vendidos em lojas de conveniência e supermercados.

O Centro de Recebimento informará a taxa, número de recebimento, data da coleta, local de 
descarte etc.

Será coletado aproximadamente de 1 a 2 semanas após a solicitação.
Como regra geral, o número de item que pode ser descartado a cada vez é de até 5.
Caso queira alterar os detalhes da solicitação, entre em contato com o Centro de Recebimento o mais rápido possível.

Certifique-se de efetuar a solicitação antes de comprar o tíquete adesivo.
Uma vez comprado, o tíquete adesivo não é reembolsável.

(2 tipos de tíquetes, de 300 ienes e 600 ienes)
O valor depende do item e do tamanho etc.
(4 níveis, de 300 ienes, 600 ienes, 900 ienes, 1.200 ienes)

Pense se pode 
reutilizar antes 
de jogar fora!

Guarde o canhoto do adesivo até que a coleta seja concluída.
Não recolhermos itens que estejam sem o tíquete adesivo colado ou que não 
tenham o número de recebimento preenchido.

Há casos em que podemos solicitar que leve até o Clean Center.

Descarte no período das 5h às 8h do dia confirmado com o 
Centro de Recebimento (confirmado na Internet). Será 
coletado durante o dia em questão.

Os funcionários não estão autorizados a passar do portão ou entrar no terreno ou na casa.
O portão de entrada do condomínio pode estar trancado e o veículo de coleta pode não conseguir entrar no Clean 
Center, portanto pedimos a colaboração para abrir o portão.
Se o veículo de coleta não puder passar por ser uma rua estreita, etc., pode ser que tenha que levar o lixo até uma 
rua maior (ou ao Clean Center).
Tenha cuidado para não obstruir o tráfego ao redor e, além disso, esteja atento para não causar acidentes 
devido a queda etc., ao descartar móveis altos.
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Equipamento de iluminação  300
Escrivaninha (com gaveteiro em ambos os lados)  1.200
Escrivaninha (exceto as que têm gaveteiro em ambos os lados)  900
Espelho de corpo inteiro  600
Estante (altura 90 cm ou menos)  600
Estante (altura acima de 90 cm)  900
Estante de cozinha (altura acima de 90 cm)  1.200
Estante de cozinha (altura de 90 cm ou menos)  900
Fogão a gás (cooktop a gás) 2 ou mais bocas  600
Gaveteiro para roupas (caixa de armazenamento)  300
Guarda-roupas (altura acima de 90 cm)  1.200
Guarda-roupas (altura de 90 cm ou menos)  900
Kotatsu (inclusive placa superior / modelo usado como mobília)  600
Kotatsu (inclusive placa superior)  300
Mala  300
Máquina de costura (exceto o modelo de mesa)  1.200
Máquina de costura (modelo de mesa)  300
Mesa (que tenha a placa superior com o lado maior ou diâmetro acima de 1 m)  600
Mesa (que tenha a placa superior com o lado maior ou diâmetro de 1 m ou menos)  300

Micro-ondas  600
Móveis de vime  300
Nichos  300
Poltrona (destinado ao uso de 1 pessoa)  900
Prancha de esqui (por cada conjunto)  300
Prateleira de aço (altura acima de 90 cm)  600
Prateleira de aço (altura de 90 cm ou menos)  300
Rack de PC  600
Sapateira (altura acima de 90 cm)  900
Sapateira (altura de 90 cm ou menos)  600
Sofá (destinado ao uso de 2 pessoas ou mais)  1.200
Suporte de espelho / penteadeira  600
Suporte de TV  600
Suporte para micro-ondas  600
Taco de golfe (até cada 14 tacos)  300
Tubo de varal  300
Varal (com base)  900
Varal (sem base)  300
Ventilador  300

O lixo grande é recebido e coletado pela Seikankyo (Cooperativa de Negócios do Meio Ambiente e de Vida da 
Cidade de Kobe), em nome da cidade de Kobe. Entre em contato com a Cooperativa de Negócios do Meio 
Ambiente e de Vida (                                                            ) para confirmações como “Não efetuaram a coleta do 
lixo grande que estava prevista para hoje.”


