
Jak zadbać o klamki do drzwi? 

 

Używamy ich codziennie, niezliczoną ilość razy w ciągu każdego dnia – a mimo to często zapominamy 
o ich czyszczeniu. To właśnie one gromadzą brud, kurz i niewidoczne dla naszych oczu bakterie. 
Zastanawialiście się jak o nie zadbać? Chętnie odpowiemy na pytania. 

 

Najważniejsza zasada – czyścić tak, aby nie uszkodzić powierzchni. Zatem unikajmy szorstkich gąbek, 
zmywaków i druciaków kuchennych – takie materiały mogą poważnie zarysować nasze klamki.  

 

Klamka ze stali nierdzewnej 

Jeśli w swoich domach macie klamki ze stali nierdzewnej wystarczy użyć mydła i wilgotnej miękkiej 
ściereczki. Pamiętajcie aby nigdy nie używać wybielaczy chlorowych ani produktów zawierających 
chlorki. Zrezygnujcie z wełny stalowej i innych materiałów ściernych. Nie stosujcie środków do 
czyszczenia piekarników. 

 

Klamka mosiężna 

Dla wielbicieli stylu retro czy vintage wybór tej klamki to idealne rozwiązanie. Należy pamiętać, że  
z biegiem czasu postarzane wykończenia nabierają wyjątkowego charakteru. Mosiężne wykończenia 
czyścimy na sucho miękką ścierką z mikrofibry. Przy większych zabrudzeniach stosujemy wyłącznie 
ciepłą wodą z mydłem. Tutaj również należy pamiętać o tym, aby nie używać materiałów ściernych, 
ponieważ nieostrożne polerowanie może usunąć mosiężne wykończenie i uszkodzić sprzęt. 

 

Klamka chromowana 

Chromowane klamki uatrakcyjnią wygląd drzwi w każdym domu lub biurze. Są niezwykle trwałe  
i odporne, jednak aby wyglądały cały czas dobrze należy regularnie je przecierać tak by nie było widać 
na nich odciski palców lub kurzu. Idealnie sprawdzi się miękka, delikatna szmatka. Nie używaj wosku 
do polerowania, ponieważ może uszkodzić powierzchnię. 

 

Klamka niklowana 

Elegancka forma klamki niklowanej to piękny funkcjonalny detal. W przypadku niklu satynowego 
wymagania dotyczące pielęgnacji zależą od tego, czy okucia znajdują się wewnątrz, czy na zewnątrz 
budynku. Jeśli klamkę zastosowaliśmy na drzwiach zewnętrznych, należy raz na jakiś czas nakładać 
wysokiej jakości pastę i dokładnie ją polerować zanim zaschnie. W przypadku klamek zastosowanych 
wewnątrz domów i mieszkań wystarczy przecierać je delikatną ścierką i polerować aż uzyskamy połysk. 


