
EvacuatiEstoElEn 
Evacusafe evacuatiestoelen zijn ontworpen voor een 
veilige en comfortabele evacuatie van mensen met een 
mobiliteitsbeperking. Een persoon kan zichzelf tijdens een 
noodsituatie mogelijk niet uit een gebouw redden vanwege 
een handicap, letsel, verminderde geestelijke gezondheid 
of zwangerschap. De evacuatiestoelen zijn ontworpen voor 
gebruiksgemak op trappen, brandtrappen en vlakke oppervlakken.
 
Beide stoelen zijn zo ontworpen dat deze, indien gebruikt op een 
rechte trap, bediend kunnen worden door slechts één persoon. 
De evacuatiestoel is lichtgewicht maar toch ijzersterk: er kunnen 
personen tot 182 kg op vervoerd worden. 

De rupsbanden creëren een wrijving die remmend werkt 
Dit vertraagt de afdaling en zorgt zo voor een soepele, 
gecontroleerde bediening. Als de begane grond eenmaal is 
bereikt, kan de beugel worden ingeklapt en kan de stoel als  
een tijdelijke rolstoel worden gebruikt. Door de stevige, vlakke 
zitting en armleuningen kan de evacué op een comfortabele 
wijze worden vervoerd.

Als de stoelen niet worden gebruikt kunt u ze eenvoudig 
inklappen en netjes ophangen met de bijgeleverde haken.  
Het materiaal blijft schoon en klaar voor gebruik dankzij de 
stevige, duurzame kunststof hoes.

De Excel is ons meest verkochte model. Dankzij de stevige 
armleuningen en de veiligheidsriem voor borst en benen ervaart 
de evacué extra comfort en veiligheid. U manoeuvreert de stoel 
eenvoudig van de trap vanwege de geïntegreerde handgrepen.

Kenmerken evacuatiestoelen:

•  Ideaal voor neerwaartse 

trapevacuatie

•  Rupsbanden aan de 

onderkant zorgen voor 

wrijving

•  4 wielen zorgen voor 

optimaal manoeuvreren 

•  Eenvoudig te installeren en 

snel in gebruik

•  Vlakke comfortabele zitting

•  Gewatteerde hoofdsteun

•  Voetbediende rem

•  Arm en voetsteunen

•  Ingebouwde handgrepen

•  Veiligheidsgordels

•  Afneembare hoes

Standard evacuatiestoel Excel evacuatiestoel

Gewicht 12,5kg 13,6kg

Maximale draagkracht 150kg 182kg

Hoogte (opgevouwen/uitgeklapt) 112cm / 146cm 113cm / 132cm

Diepte (opgevouwen/uitgeklapt) 15cm / 70cm (max) 29cm / 99cm (max)

Breedte 54cm 65cm

Lengte in gebruik 146cm 143cm
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