...Din vei til sikkerhet!
Escape-Mattress® Bariatric
Evakuering av personer
med overvekt
Hva er en Escape-Mattress®
evakueringsmadrass?
Escape-Mattress® Bariatric er designet for
evakuering av personer med vekt opptil 300
kg i liggende stilling.
Escape-Mattress® Bariatric må brukes av flere
personer som er trenet i bruken.
Kan også brukes i vindeltrapper.
Hvordan benyttes Escape-Mattress®?
Escape-Mattress® Bariatric brukes for å
forflytte personer som trenger evakuering
ved å trekke de langs gulvet. Den
manøvreres av minst 4 personer med de
medfølgende ekstra kraftige stropper. Den
har også 12 håndtak som også gjør det
mulig å flytte eller bære tyngre personer på
en enkel måte.
Fordeler med Escape-Mattress® Bariatric:
- TÜV sertifisert opp til 300 KG.
- Ekstra bred versjon.
- Laget av spesielt sterkt varmehemmende
materiale (Brannklasse M2).
- Ekstra lange stropper for å lette
manøvreringen av madrassen.
- 12 håndtak for å lette sideveis
manøvrering ved behov.
- Eliminerer behov for å bære personer.
- Klar til bruk på sekunder.
- Gir sikker evakuering ned trapper.
- Hastigheten for evakuering styres av
brukerne.
- Lett å inkludere sammen med øvrige
evakuerende.
- Viktig å inkludere i dine evakueringsplaner.
- CE sertifisert.

Spør oss om råd for valg av riktig modell og
ekstrautstyr for ditt behov og organisasjon.
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Spesifikasjoner

Escape-Mattress® Bariatric

Varenummer:
Dimensjoner (lengde x bredde x tykkelse):
Godkjent maksimal totalvekt:
Vekt:
Anbefaler brukerkurs og regelmessig øvelser
Utstyrt med ekstra sterke flyttbare bærestropper
Klar til bruk på sekunder
Hastighet reguleres selv av bruker
Blod-, urin-, syre- & alkali resistent
Brannhemmende materiale klasse M2
Utstyrt med hodestøtte, kroppsklaffer og fotpose
Bærebag inkludert
Garanti

21080
± 200 x 86 x 2 cm
300 kg
±10 kg inkl. bag
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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.
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

