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Tisztelt Szövetkezeti Tagtársunk/Lakástulajdonos! 
 

A lakótelepek szeméttárolójában lévő 240 literes 

szeméttárolók tisztítása higiéniás szempontokból is 

nagyon fontos feladat. A tartályok általában a 

lépcsőházban lakók egymásközti egyeztetése után 

kerülnek időszakonként kimosásra. A tisztítás nem 

mindenhol oldható meg tökéletesen, mert nincs a 

közelben vízvételezési lehetőség. 

Lakásszövetkezetünk ezúton szeretné felhívni a 

figyelmet, egyben javasolni a kukák szakszerű 

mosásának és fertőtlenítésének lehetőségét. 
 

A DANTES Kft. a környezet igényeit figyelembe 

véve végzi tevékenységét, a kuka mosását, és 

fertőtlenítését. Mint azt mindenki tapasztalja, sajnos 

a minket körülvevő, mindennapos életünk folyamán 

keletkező hulladék kezelése és elhelyezése egyre 

nagyobb problémát okoz. A hulladéktároló 

helységek, és szemétgyűjtő edények nagyon sok 

fertőzésnek és baktériumnak adnak otthont, nem 

beszélve a kellemetlen szagokról és látványról. A 

cég ennek a problémának a megoldására kínál 

lehetőséget egy korszerű kukamosási 

technológiával.  

          
Mindenki előtt ismert a hagyományos módszer, 

amikor a kukát az udvaron, utcán felborítva slaggal 

és némi fertőtlenítőszerrel próbáljuk a 

baktériumokat és az odaszáradt szennyeződéseket 

távozásra bírni. Ez általában több-kevesebb sikerrel 

és nem kevés bosszúsággal jár. A nem túl hálás 

feladat és az eredmény is kétséges, nem beszélve az 

ilyen jellegű kukamosás, takarítás közben keletkező 

fertőzések, betegségek veszélyéről. A rendszeresen 

igénybevett szolgáltatással megszabadulhat a 

kukamosás kellemetlen feladatától, és egyben 

biztosítják Önnek kukái higiénikus állapotát. A cég 

mobil és telepített mosóállomások üzemeltetésével 

végzi a kukamosást, szemetes konténerek 

tisztítását. A gépeik megfelelnek az Európai Uniós 

elvárásoknak. 

Telefonos egyeztetés alapján, a megbeszélt címen 

megjelenik a cég és a kukamosást a helyszínen 

végzi el, melynek időpontja igazodik a 

szemétgyűjtő edények ürítési rendjéhez.  

 
A gép korszerű, nagy teljesítménye biztosítja a 

kukamosáshoz szükséges percenkénti 152 liter 60 

fokos forró víz használatát. A gép működése 

közben erős mosókefék segítik, hogy a 

legmakacsabb zsírszennyeződések is el legyenek 

távolítva. A gépben 70 bar víznyomás teszi 

lehetségessé a szemétgyűjtő edények tisztaságát. A 

kukamosás egy illatosított, fertőtlenítőszeres 

kezeléssel fejeződik be, mely időlegesen védelmet 

biztosít a baktériumok, lerakódások megtelepedése 

ellen. A mosáshoz szükséges mosóvizet a gép saját 

tartályából biztosítja. A kukamosás folyamán 

keletkező piszkos vizet szintén a berendezés 

tartályában elszállítják, ezzel nem szennyezve az 

Ön környezetét. Egy kuka átlagos mosási ideje 1-2 

perc, költsége 1875 Ft/db. 
 

Amennyiben tájékoztatónkban felsoroltakat 

igénybe szeretnék venni nincs más teendőjük, 

mint telefonon -06-30-646-5059- egyeztetni 

Takács Kingával. A számlát az Összefogás 

Lakásszövetkezet nevére, címére kérjük 

kiállítani, amelyet ezek után a 

lakásszövetkezetünknél bemutatva lépcsőházuk 

közösköltségének terhére kifizetünk. 
 

Egyéb kérdéseikkel forduljanak bizalommal 

kollegánkhoz, Varga Róberthez személyesen 

vagy a 402-2275-ös telefonszámon. 

 

Összefogás Lakásszövetkezet 

Budapest, 2011. június 17. péntek 

http://www.osszefogaslakszov.hu/
mailto:titkarsag@osszefogaslakszov.hu
kamoso.hu

