
 
 

       

ul. Kubusia Puchatka 9,Granica +48 668 999 520   email: biuro@saneclean.pl 
05-806 Komorów  www.saneclean.pl  

czyszczenie-schodow-ruchomych.pl 

 

BUDYNEK HANDLOWY 

 

Nazwa sprzętu Schody Ruchome 

Miejsce montażu  1~2 piętro  

Szerokość schodów ruchomych 

Typ 600, z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się 
odzieży w mechanizm, 80 stopni 

1 rok i 8 miesięcy od instalacji, całość 22 silniki 

Zdjęcie przedstawia znajdujący się w centrum 
miasta biurowiec, w którym swoje sklepy mają 
właściciele najpopularniejszych marek. Budynek 
ten, wzniesiony w krótkim czasie, jest zadbanym, 
pasującym do otoczenia i pięknie wysprzątanym 
punktem krajobrazu. Jedynie schody ruchome 
psuły estetykę tego miejsca. 

 

 

Nazwa sprzętu Schody Ruchome 

Miejsce montażu 1~2 piętro  

Szerokość schodów ruchomych 

Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się 
odzieży w mechanizm 

Ocena zabrudzeń stopień 5 klasa C 

Nawet z tej odległości, na prezentowanym zdjęciu, 
dostrzec można zabrudzenia znajdujące się na linii 
demarkacyjnej pod frontem stopnia (żółta część). 
Widoczne są na niej osad oraz inne zabrudzenia. 
Schody wyposażone są w szczotki zapobiegające 
wkręcaniu się ubrań w schody ale to nie stanowi 
problemu przy czyszczeniu. 

 

 

Nazwa sprzętu Schody Ruchome 

Miejsce montażu 1~2 piętro  

Szerokość schodów ruchomych 

Szerokość schodów  

Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się 
odzieży w mechanizm 

Omawiane schody znajdują się zaraz przy wejściu 
do budynku, z tego powodu wiele znajdujących się 
na nich zabrudzeń to kurz przyniesiony z ulicy i 
tym podobny brud, który bardzo szybko osadza się 
na stopniach. Od montażu schodów minęły niecałe 
dwa lata, jednak, co widać na załączonym zdjęciu, 
w rynienkach  oraz na froncie stopni, zebrały się 
już zabrudzenia, których nie dało się usunąć 
szczotką ani mopem.  
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Nazwa sprzętu Schody Ruchome 

Miejsce montażu 1~2 piętro  

Szerokość schodów ruchomych 

Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się 

odzieży w mechanizm 

Przed czyszczeniem  

Na prezentowanym zdjęciu najbardziej rzucają sie 

w oczy zabrudzenia występujące na żółtej linii 

demarkacyjnej, jednak w pozostałej części stopnia, 

na dnie rynienek, również mocno przywarł brud.  

 

 

 

Nazwa sprzętu Schody Ruchome 

Miejsce montażu 1~2 piętro  

Szerokość schodów ruchomych 

Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się 
odzieży w mechanizm 

Przed czyszczeniem  

Ponieważ osad nieustannie zbiera się na 
powierzchni schodów, a nieusunięty stopniowo 
przywiera do powierzchni stopni, to po jakimś 
czasie staje się zwartym i niedającym się usunąć 
zabrudzeniem. Co z kolei może sprawić, że żółta 
linia demarkacyjna przestanie być widoczna, 
powodując tym samym zagrożenie wkręcenia się 
odzieży w mechanizm schodów ruchomych.  

 

 

Nazwa sprzętu Schody Ruchome 

Miejsce montażu 1~2 piętro  

Szerokość schodów ruchomych 

Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się 
odzieży w mechanizm 

Przed czyszczeniem 

Zdarza się również, że w rynienkach schodków 
mogą utknąć małe kamyczki, powodujące ryzyko 
poślizgnięcia się i upadku. Dlatego oczywistym 
jest, że należy je usuwać. Używając regularnie 
systemu czyszczącego REN można szybko 
wykryć takie zagrożenia.  
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Nazwa sprzętu Schody Ruchome 

Miejsce montażu 1~2 piętro  

Szerokość schodów ruchomych 

Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się 
odzieży w mechanizm 

W trakcie czyszczenia   

Aby uniknąć uszkodzenia zabezpieczenia przed 
wkręcaniem się odzieży w mechanizm, należy 
delikatnie umieścić urządzenie na stopniu. Nakładka 
czyszcząca naturalnie dopasuje się do kształtu 
podłoża. Czyszczenie wymagać będzie 5 obrotów 
schodów, co przy osiemdziesięciostopniowych 
schodach zajmuje około 7 minut, natomiast przy 
sześćdziesięciostopniowych schodach około 5 
minut.  

 

 

Nazwa sprzętu Schody Ruchome 

Miejsce montażu 1~2 piętro  

Szerokość schodów ruchomych 

Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się 
odzieży w mechanizm 

Zużyto cztery nakładki czyszczące 

Podczas pierwszego czyszczenia omawianych 
schodów, dla uzyskania pożądanego efektu, do 
usunięcia  zabrudzeń do użyto czterech nakładek 
czyszczących. Przy następnym czyszczeniu 
wystarczy już jednak tylko jedna. Ponadto, z uwagi 
na fakt, że nakładkę czyszczącą można umyć wodą i 
ponownie wykorzystać jeszcze około dziesięciu razy, 
nie należy przejmować się ilością nakładek 
zastosowanych przy pierwszym czyszczeniu, 
ponieważ ich użycie nie wygeneruje większych 
kosztów.  

 

 

Nazwa sprzętu Schody Ruchome 

Miejsce montażu 1~2 piętro  

Szerokość schodów ruchomych 

Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się 
odzieży w mechanizm 

Po czyszczeniu  

Jak widać na załączonym zdjęciu, czarny osad 
został podczas czyszczenia całkowicie zebrany, a 
schodom przywrócono blask i piękny wygląd. 
Natomiast dzięki pięknym schodom budynek może 
sprawiać wrażenie nowego.   
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Nazwa sprzętu Schody Ruchome 

Miejsce montażu 1~2 piętro  

Szerokość schodów ruchomych 

Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się 
odzieży w mechanizm 

Po czyszczeniu  

Na prezentowanym zdjęciu można również 
zauważyć, że osad, który przywarł od powierzchni 
schodów został skutecznie usunięty. A żółta linia 
demarkacyjna jest znów dobrze widoczna i dzięki 
temu ponownie, należycie pełni swoją funkcję. 
Niepokoić może, co prawda, czystość przedniej 
części schodków, jednak należy dodać, iż w 2016 
roku ma wejść do sprzedaży zestaw do czyszczenia 
frontu stopni. 

 

 

Nazwa sprzętu Schody Ruchome 

Miejsce montażu 1~2 piętro  

Szerokość schodów ruchomych 

Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się 
odzieży w mechanizm 

Po czyszczeniu  

Należy podkreślić, iż przy regularnym czyszczeniu 
schodów można bez trudu usunąć nawet bardzo 
oporny osad. Nie ma zatem znaczenia przez ile lat 
schody będą używane ponieważ zawsze będzie 
można zachować ich piękny wygląd.  

 

 

 

Nazwa sprzętu Schody Ruchome 

Miejsce montażu 1~2 piętro  

Szerokość schodów ruchomych 

Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się 
odzieży w mechanizm 

Po czyszczeniu 

Na załączonym zdjęciu można łatwo dostrzec, że 
osad i kurz z dna rynienek w stopniach został 
również całkowicie usunięty. Należy jednak dodać, 
że o ile samo usuwanie zabrudzeń jest kwestią dość 
oczywistą, to nadawanie schodom połysku może 
być uznane za cechę szczególną systemu REN. 

 

 


