
Opis Produktu 
Samooczysczczająca się, antybakteryjna osłona klamki, zaprojektowana specjalnie dla uchwytów dźwigniowych.  
Działanie  
Purehold LEVER posiada powłokę antybakteryjną z jonami srebra, która natychmiast zabija 99,9% bakterii, 
zabijając wszelkie mikroorganizmy osadzone na powierzchni przez użytkowników.  

Specyfikacja  
• Materiał: Tworzywo ABS 
• Średnica 80 mm 
• w zestawie: Uchwyt, wkładki, naklejka na drzwi i instrukcja montażu. 
• Pasuje do: 

MODEL STR (dla klamek prostych) 
• ŚREDNICE : 18mm, 19mm, 20mm, 21mm or 22mm  
• DŁUGOŚCI : każda długość od 100mm do 150mm

MODEL RTD (dla klamek z zaokrągleniem) 
• ŚREDNICE : 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, or 22mm  
• DŁUGOŚCI : każda długość od 110mm to 140mm 

Korzyści: 
• Udowodniono w laboratorium, że nasz produkt zabija 99,9% bakterii, stosując technologię srebra 

wbudowaną w powierzchnię uchwytu (niezależnie przetestowaną zgodnie z ISO 22196). 
• Udowodniono w terenie, że jest 96,4% czystsza od standardowych klamek (testowane niezależnie). 
• Purehold LEVER można po prostu zatrzasnąć na istniejących klamkach dźwigniowych. 
• Montaż w mniej niż 30 sekund, nie wymaga żadnych narzędzi ani doświadczenia. 
• Produkt nie zawiera Żadnych chemikaliów ani trucizn - po prostu nieszkodliwe jony srebra. 
• Może pomóc poprawić higienę i zmniejszyć drastycznie zachorowalność personelu. 
• Koszt zakupu nakładki stanowi mniejszy niż koszt dwudniowe wynagrodzenia podstawowe przy płacy 

minimalnej. 
• Nakładka utrzymuje swoje działanie do 6 miesięcy po zamontowaniu, ze wskaźnikiem czasowym 

umożliwiającym szybką wymianę w razie potrzeby. 
• Niezwykle wytrzymały i solidny, bez konieczności konserwacji. 
• Stylowy wygląd. 
• Produkt podlega recyklingowi.

Instalacja  
Na wstępie należy zidentyfikować typ klamki, którą chcemy wyposażyć w nakładkę 

Instalacja zajmuje mnie niż 30 sekund bez użycia narzędzi. 
Kliknij TUTAJ, aby obejrzeć fi lm instruktażowy dotyczący montażu.  

Numery modeli: 
PH-LV-001 Purehold LEVER Antybakteryjna nakładka PROSTA, model STR 
PH-LV-002 Purehold LEVER Antybakteryjna nakładka ZAOKRĄGLONA, model RTD 

Gwarancja 
6 miesięcy od dnia montażu.

Jak zamawiać: 
Zadzwoń do nas +48 662 936 924 
Napisz do nas: sales@mosfor.com 

PUREHOLD LEVER karta produktu

klamki proste klamki okrągłe 

http://youtube.com/watch?v=Qs6vfke0ado

