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Alvorens het product te installeren
lees eerste de gebruiksaanwijzing!

Label met instructies 
in 8 talen

Duidelijk zichtbare 
oranje handgrepen bij 

een evacuatie

Glijdt erg gemakkelijk 
op zowel een natte als 

droge ondergrond 
(siliconenvrij)

Witte safetyclips 
voorkomen dat het 

kliitenband er tussen 
uit valt.

Järven Rescue Sheet

De Järven Rescue Sheets staan garant voor een veilige en 

snelle evacuatie van patiënten bij brand of een andere calam-

iteit. Een enkele persoon kan snel een patiënt evacueren naar 

een veilige plek ook al dient men wellicht gebruik te maken 

van een trappenhuis.

De Järven Rescue Sheets zijn voorzien van duidelijk zichtbare 
oranje fixatiebanden met klittenband. Aan het hoofd en 
voeteneinde bevindt zich een extra breed oranje handgreep 
zodat men de evacuatie met een rechte rug kan uitvoeren 
waardoor de fysieke belasting verminderd.

De Järven Rescue Sheets zijn eenvoudig te installeren en dienen 
zich permanent tussen het bed en het matras te bevinden.

Een evacuatiehulpmiddel welke voldoet aan de  Zweedse 
standaard- SS 876 00 39: 2012 biedt de garantie dat het product 
veilig, sterk, duurzaam en gebruikt kan worden voor evacuatie 
op zowel droge als natte ondergrond.

 

 
 
 
 

SS 876 00 39: 2012 Rescue Sheet standaard

De Järven Rescue Sheet voldoet aan de eisen van de Zweedse norm 
SS 876 00 39: 2012, dit betekent onder andere, dat de handgrepen 
een belasting van 1000 N (100 kg) kunnen weerstaan. Hetgeen 
bij benadering neerkomt op een patiënt gewicht van 210 kg. Het 
schuivend vermogen hoog is, ander gezegd, glijden erg gemakkelijk 
op zowel een natte als droge ondergrond.

Garantie 
1 jaar op fabricagefouten.

X-ray

De Jarven Rescue Sheets zijn röntgentransparant.

Label

De Järven Rescue Sheets zijn voorzien van een label met daarop o.a. 
aangeven evacuatie instructies in 8 talen en bedrijfsgegevens.
 
Brandvertragende vermogen

Voldoet aan de eisen van de SS 876 00 01

Recycling

De Järven Rescue Sheets zijn volledig recyclebaar. 
Geen demontage is vereist.
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14-090000-002 

14-090000-003 

14-090000-004 
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                  70-77 x 200 

    78-84 x 200 

    85-90 x 200 

100-105 x 200

Afmetingen matras


