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PASSENDE EVACUATIE-
OPLOSSINGEN

BENT U VOORBEREID OP HET
EVACUEREN VAN DEZE PERSONEN?

ZIT TEND OF LIGGEND?
Wat is het verschil? Wanneer moet ik zittend evacueren? 
Wanneer moet ik liggend evacueren? Bij zittend evacueren 
gebruikt u een evacuatiestoel. Hierin kunt u iedereen evacueren 
die NIET bedlegerig is. Bij liggend evacueren gebruikt u een 
evacuatiematras of een evacuatiedoek. U maakt gebruik van 
liggend evacueren als de evacué(e) niet in staat is om te zitten OF 
als u wenteltrappen in uw gebouw heeft.

Escape Mobility Company helpt u graag met het oplossen 
van uw evacuatievraagstuk. We doen meer voor u dan alleen 
evacuatiehulpmiddelen leveren. We denken specifiek met uw 
situatie mee en brengen een passend advies uit. U kunt ons zien 
als uw persoonlijke evacuatieadviseur. Hoe makkelijk is dat?

Onderstaand ziet u verschillende iconen. Deze iconen staan afgebeeld op de tabbladen rechts. U kunt hierdoor direct naar het evacuatiehulp-
middel gaan dat voor u van toepassing is. Twijfelt u? Neem dan direct contact met ons op! Wij zijn er om u te helpen.

Tussentijdse wijzigingen in technische specificaties, druk- en zetfouten voorbehouden. Meer info: www.escape-mobility.nl

Peter zit in een rolstoel en we hebben een lift... Niets aan de 
hand... toch? Johan werkt op de 4e etage en is hartpatiënt. Eva 
van marketing, op de 2e etage, is nu 6 maanden zwanger. Eric van 
finance is een echte wintersportliefhebber maar hem zal deze 
winter niets gebeuren... toch?

E VACUATIEHULPMIDDELEN:
“ HEBBEN WIJ  DAT WEL NODIG? ”
Er zijn meer risicogroepen dan u denkt en u bent verantwoor-
delijk voor de veilige evacuatie van de mensen in het gebouw. 
Er zijn zichtbare risicò s: bijvoorbeeld de rolstoelgebruiker, maar 
er zijn ook onzichtbare risicò s: denk aan sportblessures, hart- 

of ademproblemen, astma, paniekaanvallen, etc. Heeft u zich al 
eens afgevraagd of deze mensen de lift gebruiken? U bent aan-
gewezen op de trap als de lift niet gebruikt kan worden (bijvoor-
beeld bij brand- of rookalarm, stroomuitval, technische storing 
van de lift, bommelding, etc.).
Noodsituaties zijn niet te plannen, voorbereidingen wel. Durft u 
het aan om niet voorbereid te zijn?

“Het enige dat moeilijker is dan een goede voorbereiding op een 
noodsituatie is uitleggen waarom u dat niet heeft gedaan.”

Peter, Johan, Eva en Eric zullen u dankbaar zijn.

EVACUATIE
STOELEN

EVACUATIE
MATRASSEN

EVACUATIE
DOEKEN

ACCESSOIRES, TRAINING
& ONDERHOUD

ER ZIJN OP DIT MOMENT VEEL MENSEN IN UW GEBOUW A ANWEZIG. DA AR 
ZIT TEN GEEN MENSEN TUSSEN MET LICHAMELIJKE BEPERKINGEN.. .  TOCH?



EVACUATIE
STOELEN
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WAT IS EEN ESC APE- CHAIR ®?
Een Escape-Chair® is de evacuatieoplossing 
om personen in een zittende houding door 
gangen en over de treden van de trappen in 
veiligheid te brengen. Door een eenvoudige 
bediening is de Escape-Chair® binnen enkele 
seconden gebruiksklaar. De Escape-Chair® is 
een A-Label Quality product en wordt in eigen 
huis geproduceerd. Wij staan dan ook garant 
voor de hoogste kwaliteitseisen.

LE VENSREDDENDE VOORDELEN
• ideaal voor snelle evacuatie
• door één persoon te bedienen
• het dragen van mensen is niet meer nodig
• binnen enkele seconden gebruiksklaar
• daalsnelheid zelf te bepalen
• gemakkelijk ritsen in de ontruimingsstroom
• vormt geen blokkade op de trap
• past in uw veiligheidsplan

HOE REMT DE ESC APE- CHAIR ®?
Het unieke glij-/remsysteem zorgt voor de 
remmende werking van de Escape-Chair® over 
alle soorten trappen, van hout tot beton. Deze 
remmende werking wordt geoptimaliseerd door 
het gewicht van de evacué(e) in combinatie met de 
druk die met de handen op de bedieningsbeugel 
wordt uitgeoefend.

G AR ANTIE
Op de Escape-Chair® modellen zit 6 jaar 
fabrieksgarantie op niet-verslijtbare onderdelen.

KEURMERKEN
De Escape-Chair® modellen zijn voorzien van CE 
keurmerk, TÜV & ISO 9001.

HEEFT U ADVIES NODIG 
BIJ HET MAKEN VAN DE 

JUISTE KEUZE?
Neem contact met ons op

T +31(0)45 572 7031
info@escape-mobility.nl

ESCAPE-CHAIR® ST-B
Artikel nr. 10010

• Ongelakt basismodel
• Standaard vouwzitting
• Standaard hoofdsteun
• Draaglast 185kg

ESCAPE-CHAIR® ST-PLUS
Artikel nr. 10030

• Dubbele ergonomische 
rugleuning

• In 2 standen verstelbare 
bedieningsbeugel

• Comfort zitting
• Opgevulde hoofdsteun
• Draaglast 185kg

ESCAPE-CHAIR® ST
Artikel nr. 10020

• Gemoffeld frame
• Anti-slip op bedienings-

beugel
• Zitting met extra fixatie
• Opgevulde hoofdsteun
• Draaglast 185kg

ESCAPE-CHAIR® CF
Artikel nr. 10040

• Comfort uitvoering met 
armleuning en voetensteun

• Verder gelijk aan model 
ST-PLUS

• Draaglast 185kg 

Uitermate geschikt indien 
evacué(e) langere tijd in de 
Escape-Chair® moet zitten.

Er zijn 4 modellen Escape-Chair®

verkrijgbaar. Van algemene evacua-
tie tot evacuatie met meer comfort.

Scan deze QR code voor de
animatiefilm van de

Escape-Chair® 

BESTE KEUZE VOOR
ALGEMENE EVACUATIE

EVACUATIE MET
MEER COMFORT?

W W W.ESC A PE- MOBIL IT Y.NL



WAT IS EEN ESC APE- C ARRY CHAIR ®? 
Een Escape-Carry Chair® is ook de oplossing 
om personen in een zittende houding door de 
gangen en over de treden van de trappen in 
veiligheid te brengen. Het grote verschil echter 
met de Escape-Chair® is dat u met een Escape-
Carry Chair® ook de trap op kunt evacueren 
door de draagbeugels die aan deze modellen 
zijn toegevoegd.

Met een eenvoudige bediening is de Escape-Carry  
Chair® binnen enkele seconden gebruiksklaar. 

De Escape-Carry Chair® is een A-Label Quality 
product en wordt in eigen huis geproduceerd 
en wij staan dan ook garant voor de hoogste 
kwaliteitseisen.

LE VENSREDDENDE VOORDELEN
• ideaal voor snelle evacuatie
• evacuatie trap af en op
• binnen enkele seconden gebruiksklaar 
• veilige evacuatie over de trap
• daalsnelheid zelf te bepalen 

(extra rem is overbodig) 
• gemakkelijk ritsen in de ontruimingsstroom
• vormt geen blokkade op de trap
• past in uw veiligheidsplan  

HOE REMT DE ESC APE- C ARRY CHAIR ®?
Het unieke glij-/remsysteem zorgt voor de remmende 
werking van de Escape-Carry Chair® over alle soorten 
trappen, van hout tot beton. Deze remmende werking 
wordt geoptimaliseerd door het gewicht van de eva-
cué(e) in combinatie met de druk die met de handen 
op de bedieningsbeugel wordt uitgeoefend. Indien er 
vanuit bijvoorbeeld een kelder of souterrain geëvacu-
eerd moet worden kan met behulp van de draagbeu-
gels de evacué(e) de trap omhoog getild worden.

G AR ANTIE
Op de Escape-Carry Chair® modellen zit 3 jaar 
fabrieksgarantie op niet-verslijtbare onderdelen.

KEURMERKEN
De Escape-Carry Chair® modellen zijn voorzien 
van CE keurmerk, TÜV & ISO 9001

ESCAPE-CARRY CHAIR® ST
Artikel nr. 10110

• Ongelakt basismodel
• Standaard vouwzitting
• Standaard hoofdsteun
• Draaglast 185kg

ESCAPE-CARRY CHAIR® XS
Artikel nr. 10150

• Zeer smalle uitvoering
• Toepasbaar in zeer nauwe 

gangpaden en/of trappenhuizen
• Draaglast 185kg

ESCAPE-CARRY CHAIR® CF
Artikel nr. 10130

• Comfort uitvoering met 
armleuning en voetensteun

• Verder gelijk aan model 
ST-PLUS

• Draaglast 185kg 

Uitermate geschikt indien 
evacué(e) langere tijd in de 
Escape-Carry Chair® moet 
zitten.

Er zijn 4 modellen Escape-Carry Chair® 
verkrijgbaar. Van algemene evacuatie 

tot evacuatie met meer comfort.

BESTE KEUZE VOOR
ALGEMENE EVACUATIE

EVACUATIE MET
MEER COMFORT?

W W W.ESC A PE- MOBIL IT Y.NL

HEEFT U ADVIES NODIG 
BIJ HET MAKEN VAN DE 

JUISTE KEUZE?
Neem contact met ons op

T +31(0)45 572 7031
info@escape-mobility.nl

Scan deze QR code voor de
animatiefilm van de

Escape-Chair® 

ESCAPE-CARRY CHAIR® ST-PLUS
Artikel nr. 10120

• Dubbele ergonomische 
rugleuning

• In 2 standen verstelbare 
bedieningsbeugel

• Comfort zitting
• Opgevulde hoofdsteun
• Draaglast 185kg
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WAT IS EEN ESC APE- MAT TRESS ®? 
Met een Escape-Mattress® kan een niet-
zelfredzaam persoon liggend door gangen en 
over de treden van de trappen in veiligheid 
gebracht worden. De Escape-Mattress® wordt 
gemaakt in verschillende modellen waardoor er 
voor elke situatie en voor elke organisatie een 
passende oplossing wordt geboden. Escape 
Mobility Company adviseert een Escape-
Mattress® paraat te hebben wanneer een niet-

zelfredzaam persoon aanwezig is die liggend 
geevacueerd moet worden. Ook toepasbaar 
voor wenteltrappen. 
De Escape-Mattress® is een A-Label Quality 
product en wordt in eigen huis geproduceerd en 
wij staan garant voor de hoogste kwaliteitseisen.

HOE WERK T DE ESC APE- MAT TRESS ®?
De Escape-Mattress® modellen zijn te gebruiken 
als sleepmatras over de grond (bediening 

WAT IS EEN ESC APE- MAT TRESS ® 
BR ANC ARD?
De Escape-Mattress® Brancard vervangt de 
standaard matras van een ambulancebrancard 
en kan gebruikt worden als sleep- en 
draagmatras. De Escape-Mattress® Brancard 

kan specifiek op maat van uw brancard gemaakt 
worden door onze eigen productieafdeling. 
Verder heeft deze Escape-Mattress® brancard 
ook alle andere levensreddende voordelen van 
de overige Escape-Mattress® modellen.
Verkrijgbaar in zwart en groen.

VOOR WIE IS DE ESC APE- MAT TRESS ® 
BR ANC ARD BEDOELD?
De Escape-Mattress® brancard (art. Nr. 21100) 
is een evacuatiehulpmiddel wat voornamelijk 
gebruikt wordt door de professionele hulpverle-
ning (ambulance, brandweer, leger, etc.).

door 2 personen middels trekbanden). Alle 
Escape-Mattress® modellen zijn voorzien van 
draaggrepen aan de zijkanten waardoor ze ook 
als draagmatras geschikt zijn.

LE VENSREDDENDE VOORDELEN
• het dragen van mensen is niet meer nodig
• binnen enkele seconden gebruiksklaar
• veilige evacuatie over de trap
• afdaalsnelheid zelf te bepalen 

• gemakkelijk ritsen in de ontruimingsstroom
• past in uw veiligheidsplan

G AR ANTIE
Op de Escape-Mattress® modellen zit 2 jaar 
fabrieksgarantie. 

KEURMERKEN
De Escape-Mattress® modellen zijn voorzien van 
CE keurmerk.

HEEFT U ADVIES NODIG 
BIJ HET MAKEN VAN DE 

JUISTE KEUZE?
Neem contact met ons op

T +31(0)45 572 7031
info@escape-mobility.nl

Scan deze QR code voor de
animatiefilm van de

Escape-Mattress® 

W W W.ESC A PE- MOBIL IT Y.NL

ESCAPE-MATTRESS® FOLD
Artikel nr. 21010

• Bloed, urine, zuur en 
loogbestendig

• Kan dubbelgevouwen worden
• Na uitklappen direct gebruiksklaar
• Leverbaar in breedte van 55 en 70cm.
• Draaglast 150kg

ESCAPE-MATTRESS® SOLO
Artikel nr. 21020

• Bloed, urine, zuur en 
loogbestendig

• In 1 handeling 
gebruiksklaar

• Incl. opbergtas
• Draaglast 150kg

ESCAPE-MATTRESS® COMPACT
Artikel nr. 21030

• Bloed, urine, zuur en 
loogbestendig

• Kan opgerold worden
• Incl. opbergtas
• Draaglast 150kg
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WAT IS EEN ESC APE-SHEE T®?
Personen die hun bed niet zelfstandig kunnen 
verlaten, moeten tijdens een noodsituatie 
geëvacueerd worden met behulp van een 
evacuatiehulpmiddel. Een van deze hulp-
middelen is een Escape-Sheet®. Een Escape-
Sheet® ligt permanent onder de matras 
en is hierdoor zeer snel om te vormen tot 
evacuatiematras.

HOE WERK T EEN ESC APE-SHEE T®?
Bij een noodsituatie worden de veiligheidsbanden 
onder de matras vandaan gehaald. Deze 
banden worden dichtgegespt over de patiënt 
en het beddengoed heen, waardoor deze wordt 
gefixeerd op de matras. De Escape-Sheet® wordt 
vervolgens gemakkelijk van het bed af getrokken, 
samen met de matras en de patiënt. Hiermee kan 
de patiënt zowel door gangen als over de treden 
van de trappen in veiligheid worden gebracht.

VOOR WIE IS EEN ESCAPE-SHEET® BEDOELD? 
De Escape-Sheet® wordt veelvuldig gebruikt door 
ziekenhuizen en zorginstellingen als evacuatie 
hulpmiddel onder de bestaande matrassen.

LE VENSREDDENDE VOORDELEN
• het dragen van patiënt is niet meer nodig
• veilige evacuatie over de trap
• past in uw veiligheidsplan
• Optioneel: vlamwerende uitvoering (HFR)

• Optioneel: banden in 3 verschillende 
kleuren (intuïtievere bediening)

G AR ANTIE
Op de Escape-Sheet® modellen zit 2 jaar 
fabrieksgarantie.
 
KEURMERKEN
De Escape-Sheet® modellen zijn voorzien van CE 
keurmerk.

HEEFT U ADVIES NODIG 
BIJ HET MAKEN VAN DE 

JUISTE KEUZE?
Neem contact met ons op

T +31(0)45 572 7031
info@escape-mobility.nl

W W W.ESC A PE- MOBIL IT Y.NL

ESCAPE-SHEET® STANDARD
Artikel nr. 21240

• Static-Control™ 
(antistatische polyester)

• Verstelbare hoekbanden 
(geschikt voor elke matrashoogte)

• Extra lange sleepbanden
• Voorzien van beschermzakken 

voor veiligheidsriemen
• ± 200x90cm
• Draaglast 250kg

ESCAPE-SHEET® PREMIUM
Artikel nr. 21250

• Voorzien van body-flaps 
(ter bescherming van de patiënt)

• Voorzien van extra band bij 
voeteneinde (voor betere 
wendbaarheid en ter vermindering 
van wrijving)

• Static-Control™ 
(antistatische polyester)

• Verstelbare hoekbanden 
(geschikt voor elke matrashoogte)

• Extra lange sleepbanden
• ± 200x90cm
• Draaglast 250kg
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AFDEKHOES
Afdekhoes voor Escape-Chair®.
Verkrijgbaar in meerdere maten.

ARMLEUNINGEN
De armleuningen geven de evacué(e) 
een veilig gevoel tijdens de evacuatie 
en wordt als hulp gebruikt bij het 
plaatsnemen in de Escape-Chair®.

S TAND -ALONE HOUDER
Voor het ophangen van een Escape-
Chair® of een Escape-Carry Chair® 
zonder de muur te bescadigen. 

ZIT TINGVERHOGING
Deze zittingverhoging zorgt voor een 
hogere zitpositie van de evacué(e). 
Speciaal voor rolstoelgebruikers en
oudere personen.

ESC APE- LOCKER
Opbergkast voor een Escape-Chair® 
of Escape-Mattress® Fold. 

VOE TENS TEUN
De voetensteun zorgt voor een betere 
ondersteuning en een goede 
doorbloeding van de bovenbenen.

OPBERGTA S VOOR
ESC APE- MAT TRESS ® FOLD
Deze opbergtas beschermt de Escape-
Mattress® Fold tegen stof en vuil.

E X TR A RUGS TEUN
Deze extra brede, gepolsterde rugsteun 
zorgt voor een betere ondersteuning van de 
rug tijdens de evacuatie.

ESC APE-AL ARM
Het alarm geeft een geluidsignaal wanneer 
de Escape-Chair® of Escape-Carry Chair®

van de wand gehaald wordt.

ESC APE- LED LIGHT (SE T )
Voor veilige evacuatie in een donkere 
omgeving. Verlicht het gangpad en de trap 
tijdens de evacuatie.

PIC TOGR AM ESC APE- CHAIR ®

PANOR AMA
Dubbelzijdig pictogram voor het markeren 
van de locatie van een Escape-Chair® of 
Escape-Carry Chair®.

ESC APE- HARNA S
Met dit harnas kunt u beweeglijke of 
bewusteloze personen extra fixeren tijdens 
de evacuatie.

ACCESSOIRES  ACCESSOIRES EN UITBREIDINGEN 
VOOR DE ESC APE- CHAIR ®,  ESC APE-
C ARRY CHAIR ® EN DE ESC APE-
MAT TRESS ®

Om ons aanbod zo compleet mogelijk te 
kunnen maken, zijn er diverse accessoires en 
uitbreidingen mogelijk. Op deze pagina vindt u 
een greep uit het assortiment accessoires en 
uitbreidingen met betrekking tot opbergen. 

Escape Mobility Company heeft ook een 
uitgebreid assortiment accessoires en 
uitbreidingen die de evacué(e) ondersteuning 
geven en een optimale veiligheid waarborgen.

Hieronder vindt u een greep uit het assortiment 
accessoires en optionele gebruikersonder- 
steuningen:

W W W.ESC A PE- MOBIL IT Y.NL

HEEFT U VRAGEN OVER 
DE ACCESSOIRES?

Neem contact met ons op
T +31(0)45 572 7031

info@escape-mobility.nl

Scan deze QR code om 
rechtstreeks naar onze

accessoirepagina te gaan



DEMONSTRATIES, GEBOUWEN-
ANALYSE, ADVIES & TRAINING

DEMONS TR ATIES
Onze evacuatie-adviseurs komen naar u toe. Wij laten u zien wat 
er mogelijk is op het gebied van evacuatie-oplossingen en hoe 
het werkt. Wij hechten veel belang aan uw keuze voor de juiste 
evacuatiehulpmiddelen en daarom bieden wij deze dienst kos-
teloos aan.

GEBOUWENANALYSE /ADVIES
Geen enkel gebouw en geen enkele situatie is hetzelfde. Onze 
evacuatie-adviseurs geven u graag een persoonlijk advies, pas-
send bij uw specifieke situatie. De gebouwenanalyse is hier een 
belangrijk onderdeel van. Ook dit bieden wij kosteloos aan. 

TR AINING
De investering in het juiste evacuatiehulpmiddel is de eerste 
stap. Het is van belang dat alle betrokkenen door middel van 
training optimaal gebruik kunnen maken van de aanwezige eva-
cuatiehulpmiddelen.

Escape Mobility Company verzorgt al sinds 1987 diverse trainin-
gen die uitgevoerd worden door onze deskundige trainers.

W W W.ESC A PE- MOBIL IT Y.NL

SERVICE &
ONDERHOUD

SERVICE
Wij hebben een eigen klantenservice met een enthousiast en 
vakkundig team van adviseurs om al uw vragen te beantwoor-
den. Alle adviseurs in het team hebben een eigen specialisatie, 
waardoor u altijd de door u gevraagde informatie krijgt. Daar-
naast hanteren wij uiteraard een vlotte afhandeling van uw be-
stelling, levering of andere zaken.

ONDERHOUD
Een Escape-Chair® en ook andere typen evacuatiestoelen, 
moeten regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden. 

Escape Mobility Company biedt verschillende onderhoudsmo-
gelijkheden aan. Van eenmalig onderhoud tot een meerjarig on-
derhoudscontract. Alles is mogelijk! Met een jaarlijkse controle 
bent u er in ieder geval zeker van dat de evacuatiestoel in goede 
conditie is bij een ontruiming.

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij uiteraard ook het on-
derhoud voor u uitvoeren aan diverse typen en merken evacu-
atiestoelen.

W W W.ESC A PE- MOBIL IT Y.NL
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ESCAPE MOBILITY NEDERLAND B.V.

Bocholtzerweg 14 C • 6369 TG Simpelveld
T +31(0)45 572 7031

info@escape-mobility.nl • www.escape-mobility.nl

Volg ons:


