DEN BESTE
HAR BLITT BEDRE
MK5 SERIEN

ER DERES LOKALER
FORBEREDT PÅ EN NØDSITUASJON
SOM KREVER EVAKUERING?
Dersom du er ansvarlig for å sikre at dine ansatte,
leietakere og besøkende kan evakuere en bygning
på en sikker måte ved en nødsituasjon, må du forberede det skikkelig.

I slike nødsituasjoner vil heis være ute av drift, og det
er ditt ansvar å påse at skadde/bevegelseshemmede
kan evakueres på en sikker måte. Manglende rutiner
for evakuering kan medføre erstatningsansvar.
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DEN SIKRESTE OG
MEST EFFEKTIVE
MÅTEN Å EVAKUERE
VIA TRAPP
Evac+Chair er verdensledende på sikker evakuering ved
nødsituasjoner. Med 35 års erfaring har Evac+Chair stor
tillit i markedet, og våre produkter kan bidra til å redde liv
i en nødsituasjon. Med en rekke godkjenninger, inkludert
Class 1 Medical device, er kvaliteten på vårt produkt
overlegent andre måter å evakuere på.
Våre evakueringsstoler er robuste, men samtidig lette,
og har en rekke funksjoner som gjør den komfortabel
og meget lett å betjene, også ved betjening av en person.
Vi har beyttes oss av kundenes erfaring og vår egen
kunnskap til å forbedre våre hovedprodukter.
Resultatet er MK5 serien.

“We are committed to evolving our products and
ensuring we are providing the mobility impaired
with the best possible means to evacuate a
building safely, in the event of an emergency”
Ges Wallace, Managing Director, Evac+Chair International.
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EVAC+CHAIR 300H MK5
5

Evac+Chair 300H MK5 er en lett evakueringsstol som har 2-greps håndtak,
anti-skli håndtak, nyutviklet sete og et spesiallaget friksjonsbelte som sikrer
en behagelig evakuering av den skadde/bevegelseshemmede. Stolen tåler en
vekt på inntil 182 kg. og er det mest populære valget for betjening av en person.

300H
3

BESKRIVELSE:

1

2-greps håndtak
Forbedret betjening

2

Anti-skli håndtak
Forbedrer stabiliteten ved plassering av den
bevegelseshemmede, også ved bruk av støtten

3

Nydesignet sete
Forbedret sittekomfort

4

Unikt friksjonsbeltesystem
Selvbremsende belte som gir kontroll på komfort og
tempo ned trappene

5

Formet hodestøtte
Operatøren får frigjort begge hendene

6

Fastmontert sikkerhetsbelte
Forbedrer sikkerheten og tid for betjening

7

Nyutviklet støtte og plassering av bakre hjul
Forbedret stabilitet og betjening

8

Oppgraderte hovedhjul
Sterkere 50mm hjulforbedrer betjeningen

9

Forenklet graﬁsk instruksjon og brukerveiledning
Enkelt å følge instruksjonene steg for steg
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GODKJENNINGER/AKREDITTERINGER:
+ TUV NORD
+ CE Mark
+ Registered Class 1 Medical Device

FORDELER:
+ Enkel i bruk
+ Betjenes av en person
+ Lett vekt
+ Ingen tunge løft nødvendig
+ Produsert i Storbritania

INKLUDERER:

4

+ Etterlysende skilt

+ Beskyttelsestrekk

+ Feste for veggmontering

+ Brukerveiledning

+ Kvalitet- og sikkerhetssjekk gjennom hele produksjonen
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EVAC+CHAIR 500H MK5
1
Evac+Chair 500H MK5 er en robust evakueringsstol som har 2-greps håndtak,
håndtak for kontrollert nedstigning, nyutviklet sete og et spesiallaget friksjonsbelte
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som sikrer en behagelig evakuering av den bevegelseshemmede. Med økt vektbelastning
tåler stolen en vekt inntil 227 kg. Stolen er derfor velegnet for alle bevegelsehemmede,
uansett vekt.

BESKRIVELSE:

1

2-greps håndtak
Forbedret betjening

500H
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2

Sammenleggbart håndtak/fotstøtte
Betjenes av 2 personer for økt stabilitet ved nedstigning

3

Nydesignet sete
Forbedret sittekomfort

4

Unikt friksjonsbeltesystem
Selvbremsende belte som gir kontroll på komfort og
tempo ned trappene

5

Formet hodestøtte
Operatøren får frigjort begge hendene
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6

Fastmontert sikkerhetsbelte
Forbedrer sikkerheten og tid for betjening

7

Fotstøtte med sikkerhetsbelte
Sikrer føttene til den bevegelseshemmede

GODKJENNINGER/AKREDITTERINGER:
+ TUV NORD
+ CE Mark
+ Registered Class 1 Medical Device
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Store 100mm hjul
Velegnet for bruk på ujevnt terreng

9

Forenklet graﬁsk instruksjon og brukerveiledning
Enkelt å følge instruksjonene steg for steg

FORDELER:
+ Enkel i bruk
+ Betjenes av 1-2 personer (avhenging av passajerens vekt)
+ Lett vekt
+ Ingen tunge løft nødvendig
+ Produsert i Storbritania

INKLUDERER:

+ Kvalitet- og sikkerhetssjekk gjennom hele produksjonen

+ Etterlysende skilt

+ Beskyttelsestrekk

+ Feste for veggmontering

+ Brukerveiledning

+ Lavt håntak for bedre kontroll ved nedtigning
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EVAC+CHAIR 600H MK5
1
Evac+Chair 600H MK5 er en lett evakueringsstol som har 2-greps håndtak,
nyutviklet sete og et spesiallaget friksjonsbelte som sikrer en behagelig evakuering
av den skadde/bevegelseshemmede. med håntak foran og bak kan stolen betjenes
av 1-4 personer på steder med vanskelig tilgang, også når evakueringen foregår
oppover trappene.

BESKRIVELSE:

5

600H
2

1

2-greps håndtak
Forbedret betjening

2

Sammenleggbart håndtak foran og bak
For betjening av 2-4 personer ved nedstigning og
passering av hindringer
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3

Nydesignet sete
Forbedret sittekomfort

4

Unikt friksjonsbeltesystem
Selvbremsende belte som gir kontroll på komfort og
tempo ned trappene

5

Formet hodestøtte
Operatøren får frigjort begge hendene

6

Fastmontert sikkerhetsbelte
Forbedrer sikkerheten og tid for betjening

7

Nyutviklet støtte og ﬂytting av bakre hjul
Forbedret sikkerhet og betjening
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GODKJENNINGER/AKREDITTERINGER:
+ TUV NORD
+ CE Mark
+ Registered Class 1 Medical Device
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Store 50mm hjul
Sterkere hjul forbedrer betjeningen
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Forenklet graﬁsk instruksjon og brukerveiledning
Enkelt å følge instruksjonene steg for steg

FORDELER:
+ Enkel i bruk
+ Betjenes av 1-2 personer (avhenging av passajerens vekt)
+ Lett vekt
+ Ingen tunge løft nødvendig
+ Produsert i Storbritania

INKLUDERER:
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+ Kvalitet- og sikkerhetssjekk gjennom hele produksjonen

+ Etterlysende skilt

+ Beskyttelsestrekk

+ Feste for veggmontering

+ Brukerveiledning
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Arbeidsmiljøsenteret - HMS-butikken
Telefon: 815 59 750 + Valg 1
E-post: ordre@arbeidsmiljo.no

www.hmsbutikken.no

Evac+Chair International Ltd, Unit 4, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, West Midlands, B90 8AW UK

