
5-42

5

www.roztocze.eu

Uchwyt sanitarny na klamkę

NOWOŚĆ

Otwieraj drzwi bez użycia dłoni

Produkt umożliwia otwieranie drzwi przy użyciu przedramienia, ograniczając tym samym ryzyko bezpośred-
niego kontaktu z wirusami i bakteriami na klamce drzwiowej, posiada ergonomiczny kształt i jest łatwy w 
montażu. Stosowany dla klamek o średnicach od 19 do 22 mm. Może okazać się cennym sprzymierzeńcem 
w walce z COVID-19.

Dezynfekcję uchwytu należy przeprowadzać poprzez przecieranie ściereczką zwilżoną alkoholem etylowym.

NR KATALOGOWY ELEMENTY SKŁADOWE MATERIAŁ

4.550.001

Uchwyt cz. 1 Tworzywo sztuczne
Uchwyt cz. 2 Tworzywo sztuczne

Nakrętka samozabezpieczająca M4 DIN985 Stal nierdzewna
Podkładka M4 DIN125 Stal nierdzewna

Śruba z łbem sześciokątnym M4 DIN933 Stal nierdzewna
Podkładka antypoślizgowa EPDM
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Instrukcja montażu

INSTRUKCJA MONTAŻU
(Elementy niezbędne do montażu: Klucz płaski lub nasadowy 7mm)

1. Klamkę 6  oczyścić i odtłuścić

2. Po wewnętrznej stronie uchwytu 1  oraz 2  przykleić element 5

3. Uchwyt 1  osadzić na klamce logiem skierowanym do siebie

4. Uchwyt 2  osadzić na klamce 6

5. Uchwyt bezdotykowy wstępnie skręcić śrubami  3   4   dostępnymi w zestawie

6. Ustawić położenie uchwytu względem drzwi (tak aby była możliwość swobodnego 

włożenia przedramienia w przestrzeń pomiędzy uchwytem a drzwiami)

7. Dokręcić śruby do momentu unieruchomienia uchwytu



Nowość

Uchwyt sanitarny 4.550.001
Więcej informacji:   www.roztocze.eu

Otwieraj drzwi 
bez użycia dłoni
Uchwyt 4.550.001 umożliwia otwieranie drzwi przy użyciu przedramienia, 
ograniczając tym samym ryzyko bezpośredniego kontaktu z wirusami
i bakteriami na klamce drzwiowej. Posiada ergonomiczny kształt i jest łatwy 
w montażu. Stosowany dla klamek o średnicach od 19 do 22 mm.

STOP COVID-19
NIE RYZYKUJ - ZAPOBIEGAJ
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Dezynfekcję uchwytu należy przeprowadzać poprzez przecieranie ściereczką zwilżoną alkoholem etylowym.

NUMER KATALOGOWY ELEMENTY SKŁADOWE MATERIAŁY

4.550.001

Uchwyt cz. 1 Tworzywo sztuczne
Uchwyt cz. 2 Tworzywo sztuczne

Nakrętka samozabezpieczająca M4 DIN985 Stal nierdzewna
Podkładka M4 DIN125 Stal nierdzewna

Śruba z łbem sześciokątnym M4 DIN933 Stal nierdzewna
Podkładka antypoślizgowa EPDM

INSTRUKCJA MONTAŻU
(Elementy niezbędne do montażu Klucz płaski lub nasadowy 7mm)

1. Klamkę 6  oczyścić i odtłuścić

2. Po wewnętrznej stronie uchwytu 1  oraz 2  przykleić  
element 5

3. Uchwyt 1  osadzić na klamce logiem skierowanym do 
siebie

4. Uchwyt 2  osadzić na klamce 6

5. Uchwyt bezdotykowy wstępnie skręcić śrubami  3  4    
dostępnymi w zestawie

6. Ustawić położenie uchwytu względem drzwi (tak aby 
była możliwość swobodnego włożenia przedramienia  
w przestrzeń pomiędzy uchwytem a drzwiami)

7. Dokręcić śruby do momentu unieruchomienia uchwytu
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