...uw weg naar veiligheid
Escape-Mattress® BRANCARD

3 in 1 oplossing
…Voor de
professional
Wat is een Escape-Mattress® Brancard?
De Escape-Mattress® Brancard is een evacuatie- en
brancardmatras met drie functies in één:
brancardmatras, sleepmatras & draagmatras.
Hierdoor wordt het werk van de professionele
hulpverlener eenvoudiger en wordt tevens geld, tijd
en ruimte bespaard.
Hoe werkt een Escape-Mattress® Brancard?
De Escape-Mattress® Brancard, eventueel op maat
gemaakt, vervangt de bestaande brancardmatras.
Middels de sleepbanden en handvatten is deze ook
direct te gebruiken als evacuatie- en
reddingsmatras. Het grote voordeel is dat de
matras direct terug te plaatsen is op de brancard,
klaar voor transport.
Voordelen Escape-Mattress® Brancard:
- Op maat van uw brancard gemaakt door onze eigen
productieafdeling.
- Verstelbare voetenzak (gepatenteerd).
- 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.
- TÜV & CE keurmerk.

Ons advies:
Zorg dat uw brancard uitgerust is met een EscapeMattress® Brancard om voorbereid te zijn, en indien u als
professionele hulpverlener ruimte, tijd en kosten wilt
besparen.

...uw weg naar veiligheid
Escape-Mattress® Brancard

Hoofdsteun met fixatieband

Verstevigde onderkant

Verstelbare voetenzak

Handgrepen aan langszijde

Specificaties

Escape-Mattress® Brancard

Artikelnummer groene uitvoering:
Artikelnummer zwarte uitvoering:
Afmetingen (lengte x breedte x dikte):
Maximale draaglast:
Gewicht:
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 & verstelbare voetenzak:
Kan op maat van uw brancard gemaakt worden:
Leverbaar in zwart of groen:
3 in 1 oplossing voor professionele hulpverlener:
Garantie:

21100-01
21100-02
ca. 180 x 47 x 8 cm
150 kg
ca. 7,2 kg
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Tussentijdse wijzigingen in technische specificaties, druk- en zetfouten voorbehouden.
Geproduceerd door Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes unternehmen.
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