
Evakueringsstolen - ett viktigt hjälpmedel som kan rädda liv

’En undersökning av utrymningssäkerhet för rörelsehindrade vid Lunds Univer-
sitet år 2000, visar att rörelsehindrades förflyttning kan ta dubbelt så lång tid 
jämfört med personer utan rörelsehinder. 16% av befolkningen över 16 år har 
någon form av rörelsehinder’.

Flervåningshus med trappa och hiss evakueras vid brandlarm via trappan. Det 
innebär att rörelsehindrade ställs inför en ytterligare svårighet att klara av eva-
kueringen. 

Nu finns ett utmärkt hjälpmedel av högsta kvalitet som gör att en hjälpande 
person kan köra en rörelsehindrad nerför en trappa säkert och tryggt. Evaku-
eringsstolen glider mjukt nerför trappan via de inbyggda bromsade banden av 
canvas gummi. På vilplan/vågräta ytor rullar stolen på de 200 mm höga huvud-
hjulen, som tar sig lätt över ojämnheter, och de främre svängbara hjulen gör att 
stolen kan rotera runt sin egen axel, vilket underlättar där det är trångt. 

EGENSKAPER:

Stomme: extruderade
alu-profiler 30 mm
Hjul: 200 mm kullagrade
huvudhjul, som rullar lätt 
över trösklar och hinder. 
Främre hjulpar är sväng-
bara i alla riktningar 
och har parkeringsbroms.
Sits & huvudstöd: Juster-
bara och avtagbara.
Belagda med vinyl 600 D, 
antibakteriella egenskaper 
för hygien, stoppade för
komfort och stabilitet. 
Vikt: endast 10-13,5 kg
Lastar: 150 kg



MODELLER / VALMÖJLIGHETER

X30 X40 X50 X70 X70 Air
Längd (mm) 900 900 900 1110 1110
Bredd (mm) 530 520 530 550 410
Höjd (mm) 1600 1540 1600 1600 1450
Höjd (mm),ryggstödsbåge infälld - 1040 1070 1070 1070
Hopvikt tjocklek (mm) 330 175 330 330 330
Teleskopisk ryggstödsbåge Nej Ja Ja Ja Ja
Längd med utfällda bärhandtag fram och 
bak (mm)

- - - 1450 1450

Vikt tom (kg) 13,5 10 12,7 14,2 13,8
Vikt på lasten (kg) 150 150 150 150 150
Vikbara armstöd Nej Ja Nej Nej Nej
Svensk instruktion Ja Ja Ja Ja Ja

För dig som har svårt att välja vill vi lyfta fram X40 med armstöd, låg vikt och extra 
kompakt vid förvaring.

X70 skall man välja om man även vill ha möjligheten att bära stolen förbi stora hinder 
eller uppför trappor med hjälp av två personer.

Förvaring: på väggkrok av massiv aluminium. Kroken skruvas med plugg och skruv 
som medföljer. På kroken vilar stolen hopvikt i beredskapsläge för snabb åtkomst.
Instruktioner: på svenska i en integrerad plastficka bak på sitsryggen medföljer var-
je stol. 

Tillbehör: väggkrok för upphängning och beredskapsförvaring samt överdrag till 
väggförvaring av stolen finns att köpa till.

Garanti: 1 år
Reservdelar: alla delar på stolen är utbytbara. 

          Uppfyller Medicintekniska Direktivet 93/42/EEG och tekniska normen EN 1865
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