
 

 

ESCAPE-CHAIR® 
StandardPLUS model 

 
Ved bruk av Escape-Chair®, kan en person alene hjelpe en  
bevegelseshemmet person trygt ned trapper under en evakuering.  
 

Fordeler ved Escape-Chair®:  
• Trenger kun en person for å benyttes 
• Bruksklar i løpet av sekunder 
• Blokkerer ikke trappene for andre evakuerende 
• Du bestemmer hastigheten ned trappene ved enkel trykkendring 
• Gjør det enkelt å følge evakueringsstrømmen 
• Passer inn i alle evakueringsplaner 

 
Escape-Chair® finnes i fire hovedvarianter: 

• Standard-ALU 
• Standard 
• StandardPLUS 
• Comfort 

 

 
Escape-Chair® StandardPLUS  
 

Tekniske spesifikasjoner: 
 

Vekt: ca. 11.2 kg 
Personkapasitet: maks. 150 kg 
Mål (foldet sammen): 
- Høyde:   120 cm 
- Bredde:  51 cm 
- Dybde:   21 cm 

 
1. Polstret hodestøtte med hoderem med borrelås 
2. Håndtak justerbart i 2 høyder 
3. Oppbevaringslomme under setet for dokumenter og 

personlige eiendeler for den evakuerte 
4. Ekstra bred hjulstilling for stabil transport på gulv 
5. Anti-gli belegg på håndtak og nedre ramme 
6. Glidebeltene er montert i en beskyttet og tett kasett 

for bedre sikkerhet og varighet 
7. ”Comfort sete” med stor størrelse, mer polstring og 

brede sidefester som holder setet på plass 
8. Doble ergonomiske ryggstøtter 
 
• Herdet aluminiumsramme 
• Låsehendel på utsiden av ramme (Så den ikke kan 

trykkes inn ved et uhell av bruker) 
• Sete og hodestøtte har samme farge som de 

internasjonalt anerkjente evakueringsfarger for 
merking av evakueringsruter – grønt-hvit  

• 6 års garanti (Inkluderer ikke normal slitasje og 
hærverk) 

 
 
 
 
 

Kan også leveres med:  
• Fothvilere. Vi anbefaler å benytte fothvilere for støtte av øvre legg når det 

evakueres over flere etasjer.  
• Armlener. Vi anbefaler amlener for at den som evakueres skal få en ekstra trygg 

følelse. 
 

Forhandler:         
Safe Brannvern AS 
Storebotn 48 - Storebotn Næringspark, 5300 Kleppestø. 
Tlf.: 56 15 75 75 Faks: 56 15 75 70, firmapost@brannvern.no, www.brannvern.no 
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Escape Mobility Company reserverer seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel 
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