
 

 

 

 

 

...uw weg naar veiligheid 

 Escape-Mattress® FOLD / SOLO  
 

Evacuatie  
… in liggende 
positie 
 

Wat is een Escape-Mattress®? 
Met een Escape-Mattress® kan een niet-
zelfredzaam persoon liggend door de gangen en 
over de treden van de trap 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. Ook toepasbaar voor 
wenteltrappen. 
 
Hoe werkt een Escape-Mattress®? 
De Escape-Mattress® modellen zijn te gebruiken 
zo wel als sleepmatras over de grond (door 2 
personen middels de aanwezige trekbanden) en 
als draagmatras. De Escape-Mattress® modellen 
zijn namelijk uitgevoerd met draaggrepen aan de 
zijkanten. 
 
Voordelen Escape-Mattress®: 
- Vervaardigd van hoogwaardige materialen 

(brandklasse M2). 
- Extra lange sleepbanden ter vermindering van 

rugklachten. 
- Handvatten vergemakkelijken het zijdelings 

manoeuvreren.  
- Bloed-, urine-, zuur- en loogbestendig. 
- 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. 
- TÜV & CE keurmerk. 
 
Ons advies: 
Zorg ervoor een Escape-Mattress® paraat te 
hebben wanneer een niet-zelfredzaam persoon 
aanwezig is die liggend geëvacueerd moet 
worden of als er wenteltrappen in het gebouw 
aanwezig zijn. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specificaties Escape-Mattress® 
Solo 

Escape-Mattress® 
Fold 

Artikelnummer: 21020 21010 

Afmetingen (lengte x breedte x dikte): ca. 200 x 68 x 8 cm ca. 200 x 68 x 8 cm 

Maximale draaglast: 150 kg 150 kg 

Gewicht: ca. 9.5 kg incl. hoes ca. 7.2 kg  

Kosteloze demonstratie en deskundig advies 
vooraf: 

  

Binnen enkele seconden gebruiksklaar:   

Afdaalsnelheid zelf te bepalen:   

Bloed-, urine-, zuur- & loogbestendig:   

Brandklasse M2:   

Uitgevoerd met hoofdsteun, body-flaps & 
voetenzak: 

  

Ook smaller verkrijgbaar:   

Oprolbaar: - - 

Kan dubbel gevouwen worden: -  

Geleverd inclusief afdekhoes:  optioneel 

Garantie: 2 jaar 2 jaar 

 
 

...uw weg naar veiligheid 

 

Tussentijdse wijzigingen in technische specificaties, druk- en zetfouten voorbehouden. 
Geproduceerd door Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes unternehmen. 

 
Escape Mobility Nederland BV 
Bocholtzerweg 14C  6369 ZJ  Simpelveld 
T +31 (0)45 572 7031  
info@escape-mobility.nl 
www.escape-mobility.nl 
 

Model Solo Model Fold 


