...uw weg naar veiligheid
Escape-Sheet® HFR

Evacuatie
… vanuit het bed
Wat is een Escape-Sheet®?
Personen die hun bed niet zelfstandig kunnen
verlaten, moeten bij een noodsituatie
geëvacueerd worden met behulp van een
evacuatiehulpmiddel. Een van deze hulpmiddelen
is een Escape-Sheet®. Een matras waar een
Escape-Sheet® onder ligt, is zeer snel om te
vormen tot evacuatiematras.
Hoe werkt een Escape-Sheet®?
Bij een noodsituatie worden de sterke
veiligheidsbanden onder de matras vandaan
gehaald. Deze banden worden dicht gegespt over
de patiënt en het beddengoed heen, waardoor de
patiënt wordt gefixeerd op de matras.
De Escape-Sheet® wordt vervolgens gemakkelijk
van het bed af getrokken, samen met de matras
en de patiënt, en (indien nodig via de trap) naar
een veilige plaats gesleept.
Voordelen Escape-Sheet® HFR:
- HFR uitvoering: beschermend tegen hitte en
vlammen (EN ISO 11612).
- Hydro-tec nanotechnologie (waterafstotend).
- Static-Control™ (antistatische polyester).
- Sleepbanden en handvatten uitgevoerd in
goed zichtbare groene kleur.
- Extra lange sleepbanden ter vermindering van
rugklachten.
- Langere levensduur door betere bescherming
van de kunststof gespen in hoesjes.
- Handvatten vergemakkelijken het zijdelings
manoeuvreren.
- Verstelbare hoekbanden (geschikt voor elke
matrashoogte).
- Premium model voorzien van body-flaps en
extra band bij voeteneinde voor eenvoudigere
handling.
- TÜV & CE keurmerk.

Ons advies:
Zorg ervoor dat ieder bed in uw organisatie is
voorzien van een Escape-Sheet®, zodat u altijd
bent voorbereid op een optimaal veilige en vlotte
evacuatie.
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Optie: banden in 3 kleuren
Model HFR Standard

Extra lange sleepkoorden

Gespen in hoesje

Verstelbare hoekbanden

Specificaties
Artikelnummer:
Afmetingen (lengte x breedte):
Materiaal:
Maximale draaglast:
Gewicht:
Kosteloze demonstratie en deskundig advies vooraf:
Binnen enkele seconden gebruiksklaar:
Direct evacueren vanaf het bed:
Hitte- en vlam werend (EN ISO 11612):
Industrieel wasbaar op 75° C:
Hydro-tec nanotechnologie (waterafstotend):
Hoekbanden in lengte verstelbaar:
Voor alle matrashoogten:
Uitgevoerd met body-flaps & extra band bij voeteneinde:
Gespen in hoesje:
Banden in 3 verschillende kleuren (intuïtievere bediening):
Garantie:

Escape-Sheet® HFR
Standard
21241
ca. 200 x 90 cm
54/45/1% PPAN-fr/lyocelll/
Static- Control™
200 kg
ca. 1100 gram







< 23 cm

Optioneel
2 jaar

Tussentijdse wijzigingen in technische specificaties, druk- en zetfouten voorbehouden.
Geproduceerd door Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes unternehmen.
Gezondheid gegarandeerd d.m.v. Öko-tex Standard 100

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

Wasvoorschriften

Escape-Sheet® HFR
Premium
21251
ca. 200 x 90 cm
54/45/1% PPAN-fr/lyocelll/
Static- Control™
200 kg
ca. 1500 gram







< 23 cm

Optioneel
2 jaar

