
 

 

 

 

 

...uw weg naar veiligheid 

 Escape-Carry Chair® XS / ST-PLUS / CF 
 

Evacuatie  
…in zittende 
positie trap op 
 

Wat is een Escape-Carry Chair®? 
Een Escape-Carry Chair® is de evacuatiestoel 
om personen in zittende houding door 
gangen en over trappen, zowel op als af in 
veiligheid te brengen. 
Door een eenvoudige bediening is de  
Escape-Carry Chair® binnen enkele seconden 
gebruiksklaar. 
 
Hoe werkt een Escape-Carry 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, trap af, wordt 
geoptimaliseerd door het gewicht van de 
evacué(e) in combinatie met de druk die men met 
de handen op de bedieningsbeugel uitoefent.  
Om trap op te evacueren dient men met 
minimaal 2 personen te zijn en maakt men 
gebruik van de aanwezige draagbeugels. 
 
Voordelen Escape-Carry Chair®: 
- Zowel voor trap op als af. 
- Ideaal voor snelle evacuatie. 
- Trap af door één persoon te bedienen. 
- Daalsnelheid zelf te bepalen. 
- Binnen enkele seconden gebruiksklaar. 
- Gemakkelijk ritsen in de ontruimingsstroom. 
- Vormt geen blokkade op de trap. 
- Voorzien van draagbeugels. 
- Past in uw veiligheidsplan. 
- Veilige gesloten glijriemcassette. 
- CE, TüV & ISO 9001 gecertificeerd. 
 
Ons advies: 
Zorg ervoor binnen uw organisatie een  
Escape-Carry Chair® paraat te hebben zodat u 
altijd voorbereid bent op een optimaal vlotte en 
veilige evacuatie trap op en af.  
 
“Het enige dat moeilijker is dan een goede 
voorbereiding op een noodsituatie is uitleggen 
waarom u dat niet heeft gedaan.” 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specificaties Escape-Carry 
Chair® XS 

Escape-Carry 
Chair® ST-PLUS 

Escape-Carry 
Chair® CF 

Artikelnummer: 10150 10120 10130 

Afmetingen ingeklapt (hoogte x breedte x diepte): 105 x 40 x 27 cm 120 x 51 x 21 cm 120 x 57 x 21 cm 

Maximale draaglast: 185 kg 185 kg 185 kg 

Maximale traphoek: 40° 40° 40° 

Gewicht: ca. 12 kg  ca. 14 kg ca. 16 kg 

Ergonomische rugleuning: enkel dubbel dubbel 

Gratis demonstratie en deskundig advies vooraf:    

Binnen enkele seconden gebruiksklaar:    

Afdaalsnelheid zelf te bepalen:    

Gesloten glijriemcassette:     

Voorzien van reflecterende strips:    

CE, TüV & ISO 9001 gecertificeerd:    

Levering incl. 4-talige handleiding, pictogram & 
ophanghaken: 

   

Voetensteun: - optioneel  

Armleuningen: - optioneel  

Opgevulde hoofdsteun:    

Comfort zitting: -   

In 2 standen verstelbare bedieningsbeugel: -   

Extra smalle uitvoering (bv voor luchthavens):  - - 

Garantie op niet-verslijtbare onderdelen: 3 jaar 3 jaar 3 jaar 
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Tussentijdse wijzigingen in technische specificaties, druk- en zetfouten  voorbehouden. 
Geproduceerd door Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes unternehmen. 
  

Escape Mobility International BV  
Bocholtzerweg 14C  6369 TG  Simpelveld 
T +31 (0)45 528 06 70  
info@escape-mobility.com 
www.escape-mobility.com/nl 
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