
 

 

Ako často čistiť Eskalátor? 

Frekvencia čistenia závisí od počtu 

ľudí, ktorý sa prepravia ako aj od 

množstva akumulovanej špiny. 

Frekvencia čistenia eskalátorov ma byť 

podobná ako aj u ostatných podláh 

v danom objekte. 

Ak sa podlahy v danom objekte čistia 

denne alebo dokonca hĺbkovo v nejakej 

frekvencii, obdobne by sa mali tieto 

čistenia implementovať aj na tieto 

zariadenia. 

  

Čo je REN Eskalátor 
systém 

REN Eskalátor cleaning systém 

Je jednoduché, finančne nenáročné , 1 

osobou prevádzateľné zariadenie, ktorým 

je možné pre čistiť eskalátor bez vypnutia, 

už v priebehu pár minút. 

Prečo čistiť Eskalátor 

Eskalátory sú jednou z najdrahších dlážok 

v budove.  Ich hodnota je rádovo 

v desaťtisícich Eur a majú najväčší stupeň 

záťaže na m2 v porovnaní s ostatnými 

podlahami.  

Eskalátory majú na svedomí aj vysoký 

počet pošmyknutí a pádov a to najviac 

vtedy pokiaľ sa zanedbáva čistenie 

a údržba. 

V neposlednom rade špinavý eskalátor je 

vizitka daného objektu a úprimne si 

povedzme, že ľudia navštevujú radšej 

miesta kde sa cítia príjemne a bezpečne. 
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1. Krok – Pred čistenie … 

Špeciálna kefa na eskalátor je vyvinutá tak, 

aby dokonale zapadla do drážok. 

Je dostatočné pevná a jej úlohou je 

mechanicky uvoľniť silne zaschnuté 

nečistoty v drážkach schodu. 

Zároveň je dobré použiť vysávač, ktorý 

uvoľňovanú špinu odsáva preč.  

 

 

 

  

Ako pracuje REN Eskalátor systém? 

REN systém využíva špeciálne vytvorený 

špongiový pad, ktorý presne zapadne 

hlboko do drážok schodovej podesty. 

Čistiaci pad ako prvé dopraví do drážok 

čistiacu chémiu, ktorá napomôže uvoľniť 

nečistoty ako špina, mastnoty, olej,  fľaky 

od rozliatych nápojov 

Neexistuje druhý, prvý 

dojem. Eskalátor je tiež 

vizitka Vášho prístupu k 

zákazníkom 

Čistiaca chémia 

Je anti – corrosive nízko penivá chemikália, 

ktorá nepoškodí hliník, ale na druhú 

stranu má obrovský čistiaci efekt nakoľko 

je silne alkalická.  

 

   

2. Krok – Pred striekanie ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na povrch eskalátora aplikujeme čistiacu 

chémiu, ktorá rozruší nečistoty. 

3. Krok – Čistenie .... 

 

 

 

 

 

 

 

Čistiaci pad navlhčíme s chemickým 

koktailom a vložíme do drážok 

pohybujúceho eskalátora a necháme ho pár 

krát prebehnúť.  

 

 

 

 

  



 


