
Der er kun én Evac+Chair!

Evac+Chair International er verdens førende 
leverandør af evakueringsstole.
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 Betjening af én person*

 Let, hurtig og brugervenlig

 Alsidig – Kan anvendes i korridorer

 Foldbar – Klar til brug på få sekunder

 Vægmonteret med støvdæksel

Fordele og funktioner

* Det anbefales yderligere bistand og praksis for tunge passagerer

Kender du dine 
forpligtelser?

Hvordan slipper alle ud?
Som ansvarlig for en virksomheds ejendom har du en forpligtelse over 
for dit personale og de personer, der bruger bygningen, til at sikre, at der 
forefindes tilstrækkelige brandsikringsmidler.

Har du planlagt din flugtrute?
En ansvarshavende skal foretage en brandrisikovurdering af bygningen 
i henhold til lovgivningen og identificere relevante flugtruter til brug i 
nødsituationer.

Har du sikret, at folk kan slippe 
sikkert ud, også om natten, hvis det er 
nødvendigt?
Det kræver, at du har det korrekte sikkerhedsudstyr, at du har sikret, 
at alle nødudgange er tydeligt markeret, og at der er installeret 
nødbelysning for at lette rømning om natten eller under en 
strømafbrydelse.

Fungerer alt sikkerhedsudstyr?
Det er ingen grund til at have sikkerhedsudstyr, hvis det ikke fungerer. 
Alt udstyr skal vedligeholdes korrekt og regelmæssigt undersøges og 
efterses af godkendte leverandører.

Will people know what to do and how 
to use the equipment?
Sørg for, at alle dine medarbejdere kender evakueringsproceduren, og at 
de udpegede personer er fuldt ud trænet i at bruge sikkerhedsudstyret. 
Der bør afholdes opfriskningskurser og øvelsessessioner regelmæssigt.
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Hvordan påvirker lovgivningen din virksomhed?

Forskelsbehandling pga. handicap
Yde beskyttelse af alle mod diskrimination baseret på handicap. 
Opfordre alle til at involvere sig i implementering af loven og tage del i 
de overordnede fordele for samfundet og økonomien.

Sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen
Vedrører sikkerhed, sundhed og velvære for personer i et arbejdsmiljø. 
Målene med programmer for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen 
er blandt andet at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Uagtsomt manddrab på arbejdspladsen
Dette vedrører en forseelse, hvor en organisation domfældes for grov 
forsømmelse i forbindelse med den måde, hvorpå aktiviteter blev 
håndteret eller organiseret, og som har medført et dødsfald.

Manuel håndtering
Det skal sikre, at arbejdspraksisser, der involverer manuel håndtering, 
udvikles, implementeres og opretholdes, så de er sikre og uden risiko for 
sundhed og sikkerhed, så vidt det er rimeligt muligt.

Indirekte ansvar
En arbejdsgiver kan holdes ansvarlig for en anden persons handling, 
dvs. en medarbejder eller en tredjepart, og en efterfølgende ulykke på 
arbejdsstedet.

Aldersdiskrimination
Alder er ikke længere en hindring for ansættelse og kan kræve større 
hensyntagen, hvad angår evnen til at undslippe en brændende bygning.
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BESKRIVELSE

Standardmodellen Evac+Chair 300H har en nyttelastkapacitet 

på 182 kg og en blå struktureret finish med gule stole, der står 

i kontrast hertil. Den leveres også i et AM B-format med større 

baghjul til længere brug.

 Patientseler

 Vægkroge

 Støvdæksel

 Fotoluminescensskiltning

 Brugervejledning

 Brugervenlig

 Fremstillet i 
 Storbritannien

 Betjening af én person

 Lav vægt

FUNKTIONER

INKLUDERER

TILBEHØR

Patientbæresæde, tyverisikring, bekvemt sæde, 

vægmonteret kabinet, minibårer, 

Evac+Chair-stativ, receptionsskilt

SPECIFIKATION

Højde

Bredde

Dybde

Vægt

Nyttelastkapacitet

1040mm (sammenfoldet)

520mm (sammenfoldet)

200mm (sammenfoldet)

9.5kg

182kg

Evac+Chair 300H

BESKRIVELSE

Den perfekte Evac+Chair til evakueringer på smalle områder. 

Har en nyttelast på 150 kg og en gul struktureret finish med 

blå stole, der står i kontrast hertil. Stolen er ideel til pleje- og 

uddannelsesbygninger.. 

FUNKTIONER

INKLUDERER

TILBEHØR

Patientbæresæde, tyverisikring, bekvemt sæde, 

vægmonteret kabinet, minibårer, 

Evac+Chair-stativ, receptionsskilt

Evac+Chair 110

SPECIFIKATION

Højde

Bredde

Dybde

Vægt

Nyttelastkapacitet

1020mm (sammenfoldet)

450mm (sammenfoldet)

230mm (sammenfoldet)

10.0kg

150kg
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 Brugervenlig      Lav vægt

 Betjening af én person     Betjening i smalle gange

 Fremstillet i Storbritannien

 Patientseler

 Vægkroge

 Støvdæksel

 Fotoluminescensskiltning

 Brugervejledning



Evac+Chair 110

BESKRIVELSE

Forbedret Evac+Chair 500 med betjening af to personer og øget 

passagernyttelast på 227 kg til brug på stejle trapper (op til 45°). 

Kan også anvendes til betjening af én person med en nyttelast på 

op til 182 kg.

 Bariatriske anvendelsesformål

 Store baghjul er monteret som standard

 Nyttelastkapacitet på 227 kg

 Brugervenlig – Betjening af én/to personer

 Fremstillet i Storbritannien

FUNKTIONER

INKLUDERER

TILBEHØR

Patientbæresæde, tyverisikring, bekvemt sæde, 

vægmonteret kabinet, minibårer, 

Evac+Chair-stativ, receptionsskilt

Evac+Chair 500

SPECIFIKATION

Højde

Bredde

Dybde

Vægt

Nyttelastkapacitet

1100mm (sammenfoldet)

520mm (sammenfoldet)

230mm (sammenfoldet)

13.5kg

227kg

BESKRIVELSE

Evac+Chair 600H har to bærehåndtag, der giver mulighed for 

betjening af to personer på steder med vanskelig adgang, herunder 

opadgående evakueringer. Den leveres også i et AMB-format med 

større baghjul til længere brug.

 To ekstra håndtag

 Patientseler

 Fotoluminescensskiltning

 Støvdæksel

 Vægkroge

 Brugervejledning

FUNKTIONER

INKLUDERER

TILBEHØR

Patientbæresæde, tyverisikring, bekvemt sæde, 

vægmonteret kabinet, minibårer, 

Evac+Chair-stativ, receptionsskilt

SPECIFIKATION

Højde

Bredde

Dybde

Vægt

Nyttelastkapacitet

1040mm (sammenfoldet)

520mm (sammenfoldet)

200mm (sammenfoldet)

9.5kg

182kg

Evac+Chair 600

 Udtrækkelige bag- og fronthåndtag med greb

 Velegnet til at blive båret af to til fire personer

 Lav vægt     Fremstillet i Storbritannien
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 Forbedrede patientseler      Brugervejledning
 Fotoluminescensskiltning            Forlængerrem
    Foldbart håndtag med greb         Støvdæksel  
 Vægkroge                                        

  



CarryLite-transportstol

BESKRIVELSE

Evac+ Chair CarryLite-transportstolen kan nemt foldes sammen 

og kan opbevares på små steder. Stolen foldes ud vha. én nem 

bevægelse til øjeblikkelig brug.

 Patientseler

 Brugervejledning

 Vægkroge

 Lav vægt i en aluminiumskonstruktion, hurtig og 
 brugervenlig

 Løftehåndtag giver et effektivt greb

 Store hjul giver stabilitet over et ujævnt terræn

 Unikt låsesystem                Fremstillet i Storbritannien

FUNKTIONER

INKLUDERER

SPECIFIKATION

Højde

Bredde

Dybde

Vægt

Nyttelastkapacitet

1020mm (sammenfoldet)

440mm (sammenfoldet)

360mm (sammenfoldet)

6.0kg

200kg

Evac+Chair 600 IBEX5 Transeat

BESKRIVELSE

Med IBEX 5 Transeat er det sikkert at gå op og ned ad trapper uden 

at bære eller løfte tunge laster, og den er egnet til spiraltrapper og 

områder, hvor pladsen er begrænset.

 Aftageligt sæde og ryglæn

 Justerbare patientremme

 Vægsikringsbeslag      Støvdæksel

 Teleskopisk udtrækkeligt håndtag

 Stelkonstruktion i rustfrit stål

 Justerbar bremse                    Kompakt opbevaring

 Hurtig og nem at åbne         Fremstillet i Storbritannien

FUNKTIONER

INKLUDERER

TILBEHØR

IBEX-iltflaskeholder (ekstraudstyr)

SPECIFIKATION

Højde

Bredde

Dybde

Vægt

Nyttelastkapacitet

1140mm (sammenfoldet)

400mm (sammenfoldet)

360mm (sammenfoldet)

14.5kg

159kg
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Tilbehør

Receptionsskilt

Tyverisikring

Patientbæresele

Bekvemt sæde

Brugervejledning Evac+Chair-stativ

Sikkert stålkabinet Støvdæksel

User Guide
Evac+Chair 300H Range

Træning/Vedligeholdelse

 Visuel inspektion 

 Udskiftning af driftsdele 

 Test

 Registrering og rapportering

Vigtig træningsundervisning
Dette certificerede interne kursus på én dag til fire 
personalemedlemmer oplærer brugere i sikker brug af Evac+ Chair. Det 
indeholder retningslinjer og materialer, der gør det muligt for brugere 
at varetage intern træning af kollegaer i deres organisation.

Operatørtræning
Et internt træningskursus på 2,5 time, hvor op til fire 
personalemedlemmer undervises i sikker brug og betjening af 
Evac+Chair. Ved gennemførelse af kurset certificeres alle de deltagere, 
der opfylder træningsstandarderne, og de anses derefter for at have 
opnået de rette kompetencer i forhold til deres rolle.

Vedligeholdelse
I kraft af definitionen som en medicinsk anordning i klasse 1 skal en 
Evac+Chair regelmæssigt serviceres og vedligeholdes for at sikre en 
sikker betjening.

For at hjælpe klienter med at opfylde dette lovgivningsmæssige krav 
tilbyder Evac+Chair en årlig servicekontrakt.

Vedligeholdelse omfatter: 
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Overgårdvej 4, 7500 Holstebro

Denmark

+45 9613 2929
kinco.dk

INTERNATIONAL
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