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Sllmar AS tlkk nylig enerett pA salg
av evakueringsstolenEscape-Chair til
det skandinaviske markedet, og daglig
leder Ingar Paul Taxt ser pi dette som
en naturlig utvidelse av selskapets
produktspekter.
Kan redde llv
- Ved bruk av produktene fra Mart Cart
(elektriske handlevogner, red.anm.)
gj@rkjopesentreneseg mer tilgjengeIige ogsA for kunder med bevegelseshemninger. Mart Cart fir kundene
inn i senteret, og da mA vti ogsi ha
et produkt for 6 fA dem ut igjen ved
et n@dstilfelle.Kombinasjonen med

nOdarmbAnd.
- Silmar har tilbudt oss en kombinasjon vi f6ler @kerde evakueringsansvarliges autoritet og sikkerhet i
en evakueringssituasjon, sier HMSansvarlig ved Sandvika Storsenter,
Carina Brun.
Hun har mange 6rs erfaring med
evakueringsstolfra arbeid i blant annet
Dubai, og benytter ofte sin kunnskap
derfra i utviklingen av gode evakueringsrutiner pi senteret. Milet er
bedre tilbud til kundene og redusert
evakueringstid.
-Vi har gjennom erfaringer i evakuerings6velserfAtt tilbakemeldinger,spe-

<Bevegelseshemmede
er en utrolig interessant
mAlgruppe,som gjerne trenger litt spesialtilpasning. Men de har stor kj@pekraft,og de er like
glade i shopping som alle andre>
Evacuaid nddarmb6nd er dessuten
veldig spennende,og noe vi har sett
effekten av allerede. Det foltes derfor
naturlig for oss A komplimentere med
evakueringsstolen, forteller Taxt.
Ved bruk av Escape-Chair kan en
person alene hjelpe en bevegelseshemmet person trygt ned trapper under
en evakuering. Den er bygget pa et
velkjent prinsipp som best6r av hjul
for horisontal transport, og skinner
med en rem som SiOr at stolen kan
skli ned trapper. Stolen blokkerer ikke
trappene for andre evakuerende, og
ved enkel trykkendring bestemmer
den som f6rer stolen hastigheten. Den
kan hengespA veggen,og er bruksklar
i l0pet av sekunder.

sielt fra virt helsetorgsom ligger i4. og
5. etasje,som 96r pi pnsker om utstyr
for lettere A evakuere personer med
bevegelseshemninger, eller som kan
vrere midt i en behandlings-situasjon
n6r alarmen gAr. En evakueringsstol
gir oss et enkelt og hurtig verkt4y for
6 gjennomfpre evakueringer via vanlige trapper, selv av tyngre personer,
p6peker hun.

Kierertester

Redusertevalrueringstld

- I kombinasjonmed Evacuaidnpdarmbind har vi ogsA mulighet for 6 fA
hjelpelys, samtidig som vi har begge
hender fri til 6 kjore evakueringsstolen
eller hAndtere andre situasjoner som
mAtte oppst6, som for eksempel bruk
av et brannslokningsapparat. I tillegg
kan vi eventuelt <merke> med lyd og

Sandvika Storsenter har som m6l i
vrere best pA HMS, og er blant de kjOpesentrene som nA vurderer antallet
evakueringsstoler de har behov for.
I tillegg vil alle med evakueringsansvar bli utstyrt med et sikalt Evacuaid

PAUI
TAXI
NEDTNAPPEilE:INgAT
ENKELT
Escapeevakueringsstolen
demonstrerer
fra
medIngarHaukelidsater
Chairsammen
Trallefabrikken

10

Il

llllllllilrililll|iltlilil il|l lllllll
||illll
iltl fiiltlillilililllllllll
nr.09 - 2010
Kjedemagasinet

TRYGGHET
FORKUNDENE:
HMS-ansVaTI
ig
vedSandvika
Storsenter,
Carina
Brun,har
mange
6rserfaringmedevakueringsstol
fra
arbeidi blantannetDubai.

lyssignal personer som mA hjelpes av
spesialistpersonale
eller som mA vente
p6.evakuering med evakueringsstol,
sier Brun, som forteller at man i pyeblikket vurderer antallet evakueringsstolersenterethar behovfor, og at man
vil kjore egnetesteri nert forestiende
evakuerings@velser.

Interessantmelgruppe
Ingar Paul Taxt pApekerat stadigflere
kjopesenter,i likhet med Sandvika
Storsenter,etter hvert tilbyr sine kunder
helsetjenester,noe som Oker behovet
for en enkel og pAlitelig livredder.
- Sentrenehar en bygningsmasse
som er godt tilrettelagt for bevegelseshemmede.Denne gruppen har ingen
problemer sA lenge heisen gAr, men i
det den stAr kommer ogsAutfordringen. I et kjppesenterpA dagtid kan det
vrere sA mange som 20 prosent som
trenger hjelp til A komme seg ut, sier
Taxt, som p6peker at det handler om
6 tilrettelegge for m@teplasser.
- Bevegelseshemmede
er en utrolig
interessant mAlgruppe, som gjerne
trenger litt spesialtilpasning.Men de
har stor kj@pekraft,og de er like glade
i shopping som alle andre. O
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