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Údržba dřevěných madel a zábradlí nezabere příliš času 
ani úsilí. Bez znalosti základních postupů správného čiš-
tění se ale neobejdete. Naučte se správně čistit dřevě-
ná madla a zábradlí a prodlužte jejich životnost. Zacho-
vají si původní vzhled bez vad a skvrn po řadu let. Než 
se pustíte do jejich údržby, zjistěte si, z jakého materiá-
lu jsou vyrobené.

Madla a zábradlí z masivu bez povrchové 
úpravy jsou náchylnější na znečištění 
i poškození
Madla a zábradlí z masivu vypadají díky přirozené struk-
tuře dřeva nádherně, navíc vynikají svou pevností. Z hle-
diska údržby a čištění však patří k náchylnějším materiá-
lům, a to zejména v případech, kdy nejsou chráněny lakem 
nebo olejem. Nechráněné dřevo nesmí přijít do kontaktu 
s tekutinou. Pokud k tomu přece jen dojde, je třeba dře-
vo okamžitě vysušit mikrovláknovým hadříkem. Ma-
dla a zábradlí doporučujeme čistit s využitím speciálních 
čisticích prostředků na bázi vosku nebo oleje. Přípravek 
naneste na hadřík a dřevěnou plochu jemně setře-
te. Odstraníte prachové částice, současně na ploše dře-
va vytvoříte ochrannou vrstvu, která zabrání nadměrné-
mu usazování nečistot a pronikání tekutin do povrchu.

Lakovaná madla a zábradlí 
z masivu čistěte bez použití silného tlaku
Ochranný nebo barevný lak vytváří na dřevěných ma-
dlech a zábradlí ochrannou vrstvu, která zajišťuje zvý-
šenou odolnost vůči působení vlhkosti i mechanické-
mu poškození. Čištění lakovaných madel a zábradlí je 

snadné, přesto je třeba dodržet základní pravidla údrž-
by a eliminovat riziko poškození vrstvy laku. Madla a zá-
bradlí čistěte vždy navlhčeným (nikoliv mokrým) ha-
drem, poté jej vytřete do sucha měkkou utěrkou. Madla 
a zábradlí čistěte bez použití silného tlaku. Mohlo by 
dojít k poškození laku, případně k nadměrnému vyleště-
ní, které se již nedá vzít zpět. Pokud jsou lakovaná madla 
a zábradlí znečištěná ve větší míře, použijte zředěný sa-
ponát, případně mýdlovou vodu. Zatímco v případě ma-
del a zábradlí z masivu bez povrchové úpravy je použi-
tí přípravků na bázi oleje žádoucí, u lakovaných kousků 
tomu tak není. Použití olejových čističů může vést k ne-
rovnoměrnému vyleštění povrchu a vytvoření nesou-
měrné plochy.

Madla jsou kotvená pomocí systémových konzol. V pří-
padě údržby nebo opravy stěny (např. při malování) ma-
dla ochraňte strečovou fólií. Při uvolnění kotvení madel 
informujte neprodleně dodavatele, aby mohla být včas 
a účinně provedena oprava bez většího poškození vý-
robku případně samotné zdi nebo příčky.

Aby byl trvale zachovaný vzhled, je potřebné věnovat 
madlům a zábradlím náležitou údržbu a prostředky. Po-
vrchy z masivního dřeva se mají čistit v pravidelných in-
tervalech. V méně zatíženém prostředí jednou měsíčně, 
v silně zatíženém prostředí v intervalu 2–3 týdnů. Při do-
držování těchto zásad lze dosáhnout mnohaletého za-
chování atraktivního vzhledu. Naopak při nedodržení 
výše uvedených předpisů pro čištění je ze strany doda-
vatele vyloučena záruka za jakost.
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