...Din vei til sikkerhet!
Escape-Sheet® HFR Evakueringslaken
Direkte evakuering
fra sengen
Hva er et Escape-Sheet® evakueringslaken?
Personer som ikke kan forlate sin seng på
egenhånd, trenger i en nødsituasjon å bli
evakuert med spesialisert evakueringsutstyr.
Et av disse produktene kan være et
Escape-Sheet® evakueringslaken. En madrass
med et Escape-Sheet® evakueringslaken under
kan umiddelbart omgjøres til en evakueringsmadrass.
Hvordan fungerer et evakueringslaken?
I en nødssituasjon kan de grønne sterke beltene
tas frem fra Escape-Sheet® under madrassen.
Beltene spennes over pasienten og dynen slik at
pasienten er trygt sikret til madrassen.
Madrassen med Escape-Sheet® evakueringslakenet kan deretter trekkes ned på gulvet og
med sine sterke stropper trekkes over gulvet og
frakte pasienten til en trygg plass.
Fordeler med Escape-Sheet® HFR:
- HFR design: varme og flamme-resistente (EN
ISO 11612).
- Static-Control™ behandlet (anti-static
polyester).
- Hydro-tech Nano technology for bedre
vannavvisning og renslighet.
- Stropper og belter er godt synlige med sin
grønne farge.
- Ekstra lange stropper gjør det lett å styre og
trekke.
- Plastikkspenner og belter oppbevares trygt i
egne lommer på siden, noe som øker
produktets levetid
- Håndtak på sidene som letter sideveis
forflytning og håndtering.
- Justerbare hjørnestropper (passer alle
madrasser inntil 23 cm.).
- CE & TÜV sertifisert.
Spør oss om råd for riktig valg av
evakueringsutstyr til din arbeidsplass.
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Standard HFR modell

Ekstra lange stropper

Justerbare hjørnestropper

Spesifikasjoner
Varenummer:
Dimensjoner (lengde x bredde x tykkelse):

Material:
Godkjent maksimal totalvekt:
Vekt:
Anbefaler kurs og regelmessig øvelser:
Klar til bruk på sekunder:
Umiddelbar evakuering direkte fra sengen
Varme og flamme-resistente (EN ISO 11612):
Kan industrivaskes inntil 75° C:
Hydro-tech nano teknologi (vannavstøtende):
Justerbare hjørnestropper:
For alle madrasstykkelser
Ekstra klaffer og fotstropp:
Spenner og stropper i lommer:
Stropper kan leveres i 3 ulike farger for
intuitiv bruk
Garanti:

Opsjon: Stropper i 3 forskjellige farger

Spenner i lommer

Vaskeinstruksjoner

Escape-Sheet® HFR
Standard
21241
± 200 x 90 cm
54/45/1% PPAN-fr/lyocell/
Static- Control™
200 kg
± 1100 gram
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
< 23 cm
Opsjon

✓
Opsjon

2 år

Escape Mobility Company forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
Escape Mobility Production & Innovation er en Tüv-godkjent organisasjon. Forbehold om skrivefeil.
Laget for maks hygienestandard i henhold til Öko-tex Standard 100
Distributør i Norge:
Silmar AS
Åsveien 21 a, 1369 Stabekk
Telefon: +47 67 51 70 00, Mobil: +47 91 62 74 74,
E-post: post@silmar.no

