
Opis Produktu 
Purehold Pro to uchwyty z automatycznym dyspenserem żelu antybakteryjnego. 

Działanie  
Podczas pociągnięcia za uchwyt Purehol Pro na chwytanej powierzchni następuje uwolnienie żelu antybakteryjnego. 
Produkt posiada 19 niezależnych punktów, z których wydostaje się żel do dezynfekcji. 

Specyfikacja  
• Inteligentny system wyzwalania- 19 niezależnych otworów dozujących. 
• Antykradzieżowe zabezpieczenie pojemnika z żelem 
• Trwały aluminiowy pochwyt na stalowej ramie (BS 8424) 
• Duża zawartość żelu w pojemniku (każdy pojemnik wystarcza na około 2000 pociągnięć) 
• Wskaźnik niskiej zawartości żelu antybakteryjnego 
• łatwa wymiana pojemników z żelem 
• Nowoczesny wygląd 
• Zatwierdzone również do użytku na drzwiach przeciwpozarowych z litego drewna FD30 i FD60 (normy BS EN 

1634-1:2008* oraz BS EN 1363-1:1999)
Korzyści: 
• Udowodniono znaczący wzrost higieny rąk, nawet o 87% 
• Specjalnie dostosowana dawka żelu zapewnia odpowiednio dozowaną ilość. 
• o 98,5% czystsze niż standardowe uchwyty 
• Żel antywirusowy o 70% zawartości alkoholu 
• Produkt zaprojektowny celem zastąpienia standardowych uchwytów drzwiowych

Instalacja  
Wymagany jest montaż stelaża, na który następnie wsuwany jest korpus uchwytu.

Model: 
PH-HH-001 Purehold Pro 

Gwarancja 
12 miesięcy od dnia montażu. 

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

PUREHOLD PRO karta produktu

Wymiana żelu: 
Gdy zauważysz że poziom żelu jest niski (wskaźnik w postaci czerwonej kulki wewnątrz) należy otworzyć 
górną pokrywę, wyjąć pusty pojemnik z żelem i zastąpić go nowym, pełnym pojemnikiem. 

Modele pojemników z żelem: 
PH-GL-001 jeden pojemnik z żelem 
PH-GL-009 pakiet 9 pojemników, po 850ml każdy, z żelem na bazie alkoholu. 

Wymiary 
Wysokość   - 559mm 
Szerokość   - 91mm 
Głębokość  - 97mm 

Komponenty w zestawie: 
PH-RP-Key   Klucz do zaymkania pokrywy pojemnika na żel. 
PH-RP-055   ociekacz do żelu, który może ściekać po użyciu dyspensera. 
UWAGA! żel antybakteryjny sprzedawany jest oddzielnie i nie jest dołączany do zestawu Purehold Pro 

Aby pomóc w długoterminowym utrzymaniu uchwytów w dobrym stanie, dostępne są poszczególne 
części zamienne. 
Pozycje przedstawione powyżej mogą być zakupione jako części zamienne.


