...Din vei til sikkerhet!
Escape-Chair® Evakueringsstoler
Evakuering med
evakueringsstol
Hva er en Escape-Chair®?
En Escape-Chair® er den enkleste og
raskeste løsningen for å evakuere
personer ned en trapp. En Escape-Chair®
gjør du klar til bruk på sekunder.
Hvordan virker Escape-Chair®?
Det unike gli-/bremse-systemet i en
beskyttende stålkassett gjør det mulig å
benytte Escape-Chair® på alle typer
trapper – fra tre til stål og betong.
Bremsesystemet optimaliseres og
tilpasses av vekten av den som blir
evakuert i kombinasjon med at den som
kjører stolen legger press på håndtaket i
retning ned mot trappene.
Fordeler ved Escape-Chair®:
- Ideell for rask evakuering.
- Trenger bare en person som operatør.
- Klar til bruk på sekunder.
- Å bære en person ned trapper er ikke
lenger nødvending.
- Hastigheten ned trappen bestemmes
enkelt av brukeren (Ingen ekstra brems
er nødvendig).
- Smal nok i trappen til ikke å hindre
andre evakuerende.
- Enkel å implementere i dine
evakueringsplaner.
- Sikker lukket stålkassett for glidebeltet.
- CE, TüV & ISO 9001 sertifisert.

Vår anbefaling:
Skaff deg en Escape-Chair® i bygg med
trapper, så er du alltid forberedt for enhver
nødsituasjon.
En evakueringsstol kan benyttes både ved
illebefinnende, strømstans, heis-stans,
brann eller bombetrusler.
Husk å gjennomføre regelmessige
øvelser.
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Modell ST-B

Modell Standard

Modell Standard-PLUS

Modell Comfort

(Bildet viser modell med ekstrautstyr)

Spesifikasjoner
Varenummer:
Lagervare ✓ /Bestillingsvare Mål sammenslått (høyde x bredde x dybde):
Godkjent maksimal totalvekt:
Maksimal helning på trapp:
Vekt:
Ergonomisk ryggbøyle:
Anbefaler brukerkurs og regelmessig øvelser:
Klar til bruk på sekunder:
Hastighet reguleres selv av bruker:
CE, TüV & ISO 9001 sertifisert:
Lukket stålkassett for glidebelte:
Leveres med manual, instruksjonsfilm,
etterlysende skilt og kroker for oppheng:
Fothviler:
Armlener:
Polstret hodehviler med festestropp:
Sete m. forsterket sidefeste og 2 ryggbøyler:
Håndtak med 2 justerbare høyder:
Garantitid på produkt (ikke slitedeler):

Escape-Chair®
ST-B
10010
102x51x18 cm
185 kg
40°
± 10 kg
enkel
✓
✓
✓
✓
✓

Escape-Chair®
Standard
10020
✓
102x51x18 cm
185 kg
40°
±10 kg
enkel
✓
✓
✓
✓
✓

Escape-Chair®
Standard-PLUS
10030
✓
102x51x21 cm
185 kg
40°
± 11 kg
dobbel
✓
✓
✓
✓
✓

Escape-Chair®
Comfort
10040
102x57x21 cm
185 kg
40°
±13 kg
dobbel
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

Tilleggsutstyr
Tilleggsutstyr
Tilleggsutstyr
6 år

Tilleggsutstyr
Tilleggsutstyr
✓
✓(En ryggbøyle)
6 år

Tilleggsutstyr
Tilleggsutstyr
✓
✓
✓
6 år

✓
✓
✓
✓
✓
6 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.
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

