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KrzEsEłKo ewakuacyjne
Kompletne rozwiązanie ewaKuacyjne
Wypadki zdarzają się zupełnie nieoczekiwanie. Najważniejsze jest odpowiednie 
przygotowanie  się do możliwego nagłego niebezpiecznego zdarzenia. Czy jesteś 
przygotowany do ewakuacji ludzi przebywających w twoim obiekcie w razie nagłego 
zagrożenia? Krzesło ewakuacyjne Stryker pomoże ci skutecznie zmierzyć się 
i sprostać nagłemu zagrożeniu.

Krzesło ewakuacyjne Stryker pozwoli ci ewakuować osobę niepełnosprawną lub 
ranną o wadze do 227 kilogramów z wielokondygnacyjnych budynków w czasie 
wypadku. System Stair-TREAD opatentowany przez firmę Stryker pomaga 
w bezpiecznym schodzeniu po schodach w asyście jednej osoby (ratownika), 
z pasażerem (ewakuowanym) ważącym do około 90 kilogramów. Konstrukcja 
z uchwytami o regulowanej długości - uchwytem przy głowie oraz uchwytem 
do podnoszenia przy stopach – zapewnia pełną kontrolę nad krzesłem podczas 
podnoszenia oraz przenoszenia przez przeszkody, zachowując pełne pole widzenia 
dla ratownika oraz bezpieczną pozycję osoby ratowanej.

Wypadki są zawsze zaskoczeniem. Z krzesłem ewakuacyjnym Stryker zachowasz 
pewność siebie oraz spokój, wiedząc, że jesteś przygotowany do szybkiej reakcji 
w przypadku nagłego zagrożenia życia i zdrowia ludzi. 

•	 Pomaga	przy	ewakuacji	osób	niepełnos-
prawnych	lub	rannych	z	wielokondygna-
cyjnych	budynków.

•	 System	Stair-TREAD	umożliwia	jednej	
osobie	schodzenić	ze	schodów	z	pasażer-
em	(ewakuowanym)	ważącym	do	około	
90	kilogramów.

•	 Spełnia	wymagania	dotyczące	bezpiec-
zeństwa	pożarowego	oraz	wytyczne	do-
tyczące	interwencji	w	sytuacji	kryzysowej	
	

•	 Konstrukcja	z	uchwytami	o	regulowanej	
długości	-	uchwytem	przy	głowie	oraz	
uchwytem	do	podnoszenia	przy	stopach	
–	zapewnia	pełną	kontrolę	nad	krzesłem	
podczas	podnoszenia	oraz	przenoszenia	
przez	przeszkody,	zachowując	pełne	pole	
widzenia	dla	ratownika	oraz	bezpieczną	
pozycję	osoby	ratowanej.

•	 Zaprojektowane,	by	zapewnić	mobilność	
w	ciasnych	przestrzeniach

•	 Składane	do	kompaktowego	rozmiaru	
dla	wygodnego	przechowywania.

Krzesło ewakuacyjne 
ma składaną 
konstrukcję - dokonale 
dopasowane do 
przechowywania 
w niewielkich 
przestrzeniach. 

cechy i zalety

pAsy bEzpiEczEństwA 
pasy Fastex zapewniają 
bezpieczeństwo przewożonej osoby

rEGulowAny
Górny uchwyt
zapewniający ratownikowi
pełną kontrolę nad krzesłem

AKcEsoriA

rEGulowAny
uchwyt przy GłowiE
dla zapewnienia naturalnej 
postawy ciała ratownika
podczas przenoszenia

systEm stAir-trEAD
z paskiem trakcyjnym 
wzmocnionym kevlarem

opcjonAlniE Dostępny pAs AGrEssivE stAir-trEAD
pas Agressive Stair-TREAD został zaprojektowany, aby ulepszyć skuteczność 
systemu Stair-TREAD na schodach o gładkich  powierzchniach, z zaokrąglonymi 
stopniami. Aby sprawdzić, czy pas Agressive Stair TREAD będzie dla Ciebie 
właściwym wyborem, proszę porównaj specyfikacje pasa Agressive Stair TREAD na 
www.strykerevacuation.com lub skontaktuj się ze specjalistą BHP.

sKłADAny poDnóżEK
zapewnia dodatkowe
bezpieczeństwo oraz stabilność

rEGulowAnE uchwyty
przy stopAch
gwarancja ergonomicznego 
przenoszenia

wyproFilowAnE siEDzisKo
dla komfortu pasażera

uchwyt ścienny podnóżek

Film szkoleniowy

pokrowiec na krzesło szafka

uchwyt
na butlę z tlenem

Pas agressive
stair trEAD

alarm

https://www.adpla.pl
mailto:biuro%40adpla.pl?subject=ADPLA%20oferta
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KrzEsło ewakuacyjne
SpecyFiKacje

Krzesełko ewakuacyjne

Numer modelu 6254-000-000
Wysokość 114 cm
Szerokość 52 cm
Głębokość 71 cm
Głębokość po złożeniu 28 cm
Waga 15,5 kg
Maksymalne obciążenie 227 kg

Podnóżek
Numer części 6254-029-000
Numer części zestawu 
modernizacyjnego

6254-700-001

Wysokość od podłogi 11,4 cm
Prześwit 5,7 cm
Szerokość 31,1 cm
Głębokość 8,9 cm

Szafka na krzesełko ewakuacyjne
Numer modelu 6254-002-000
Wysokość 119,4 cm
Szerokość 60,3 cm
Głębokość 26 cm
Waga 19 kg
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