
    

Návod na údržbu  
 
Schodisko  a jeho diely sú vyrobené z dreva a drevených materiálov ako sú lepené drevo, 
drevená škárovka dýhované a lakované MDF, DTD, preglejka. Preto je pre dlhú životnosť a 
správnu funkciu týchto častí dodržiavať podmienky a starostlivoť vhodné pre drevený nábytok 
a priebežne výrobok kontrolovať aspoň 4x ročne. V priestore kde sa schodisko nachádza treba 
dodržiavať konštatnú celoročnú teplotu v rozmedzí  20-25 ֯C, pri relatívnej vlhkosti vzduchu 37-
45%. Drevené diely sú povrchovo upravené polyuretánovým lakom, alebo ochranným olejom. 
Lakovanie aj olejovanie má pre drevené diely schodiska veľký význam. Povrchová úprava 
zabezpečuje, aby neprichádzalo k vniknutiu vody a nečistôt do dreva a následnému 
poškodeniu či napúčaniu. Taktiež diely schodiska a zábradlí môže poškodiť prostredie s veľmi 
suchým, ale aj veľmi vlhkým prostredím, ako sú hore uvedené odporúčané hodnoty. 
Nadmerným vlhčenín, neprimeraným zaťažením, alebo prudkým vysušením a dlhodobým 
vystavením schodiska a jeho súčastí nevhodným podmienkam.  Pre dlhú životnosť a správnu 
funkciu ochrany pred vnikaním vody do drevených častí schodiska je nutné olejovú vrstvu 
obnovovať minimálne 1xročne, alebo podľa zváženia aj častejšie. Pri lakovaných plochách je 
následná údržba potrebná v prípade poškodenia, alebo predratia lakovaných plôch. Drevené 
diely chránte pred vodou a mechanickým čí chemickým poškodením. Čistenie či umývanie 
prevádzajte výhradne prostriedkami určenými na dané použitie a na danú povrchovú úpravu 
dreveného dielu. Nikdy nepoužívajte abrazívne či chemické prostriedky, ktoré môžu poškodiť 
povrchovú úpravu. V žiadnom prípade sa na čistenie nesmú používať saponáty ani 
rozpúšťadlá, či chemické látky, ktoré odmasťujú, alebo rozpúšťadlá. Čistenie sa nesmie 
prevádzať nadmerným zmáčaním drevených častí, len jemným utretím nečistôt.  
Kovové časti, ktoré sú z ocele, nerezu, prípadne iných kovov, vyžadujú náležitú starostlivoť. 
Zamedzte preto mechanickému, chemickému či inému poškodeniu dielov. 
Čistenie a starostlivosť prevádzajte len prostriedkami na to určenými, bezabrazívnym 
spôsobom. Bez obsahu rozpúšťadiel či iných chemických látok, ktoré by mohli povrch poškodiť. 
V prípade, že schodisko obsahuje sklené diely, treba týmto dielom venovať zvláštnu 
starostlivoť. Aby neprišlo k poškodeniu, poškriabaniu, vylúpnutiu, alebo rozbitiu sklených 
dielov. Taktiež na starostlivoť o sklené diely používajte prostriedky určené na dané použitie.      
Tým, že drevo je prírodný materiál so svojími špecifickými vlastnosťami, je treba kontrolovať 
celkovú konštrukciu schodiska. Je potrebné kontrolovať prípadné rozmerové a tvarové zmeny, 
aby neprišlo k poškodeniu samotnej konštrukcie schodiska, alebo častí či zariadení na 
schodisko nadväzujúcich. V prípade, že diely schodiska, zábradlia, alebo ostatné koštrukcie 
vykazujú vady, alebo poškodenia ihneď, bez meškania kontaktujte výrobcu a zariadenie 
nepoužívajte. Pri vystavení drevených častí schodiska intenzívnemu, priamemu slnečnému 
svetlu, prostredím nevhodným pre drevný nábytok (hlavne nedodržaním teploty a vlhkosti) 
môže prísť k prasklinám na dreve a jeho poškodeniu.  
V prípade, že sa prejaví zmena, ktorá môže mať za následok poškodenie schodiska, častí 
súvisejúcich a susediacich so schodiskom, alebo  zmien a udalosti život ohrozujúcich, musí 
prevádzkovateľ okamžite zastaviť prevádzku schodiska a bezodkladne kontaktovať výrobcu 
schodiska. Výrobca schodiska nenesie zodpovednosť za škody spôsobené, zanedbaním 
povinností pri prevádzke, nesprávnou obsluhou či údržbou schodiska.  
 

 
V Pezinku 1.1.2019 

 

SCHODY FRAŇO s.r.o.              Tel.:033/ 640 2659 
Cajlanská 59                                      mobil: 0905 630 786 
902 01  Pezinok                   schody@schodyfrano.sk 
 www.schodyfrano.sk 
 

mailto:schody@schodyfrano.sk
http://www.schodyfrano.sk/

