HAR DU SIKRET DINE
GÆSTER VED BRAND?
Parat redningsline er den
sikre alternative udvej!

REDNINGSLINEN:
Længde af line: Størrelse af boks: Beregnet til:
7 meter

43 x 14 x 5 cm

2. sal

13 meter

43 x 14 x 8 cm

4. sal

19 meter

43 x 14 x 10 cm

6. sal

Boksens indhold:
Patenteret trisse fremstillet af stål. Kan bære op til
2.300 kg
Line fremstillet i 50% polyester, 37,5% polypropylen, 12,5% polyethylen. Linen er specielkonstrueret
til at modstå friktion.
Sele fremstillet i samme materiale, som bruges i
seler til redningshelikoptere.
Børne- og spædbørnsseler kan tilkøbes, da børn
under 40 kg bringes ned sammen med en voksen.
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85 sekunder er alt, hvad du behøver...
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rand kan aldrig forudses! Den opstår, når du mindst venter det - ofte om natten.

Når H.C. Andersen var på rejse, var et tov altid en del af bagagen. Man kan jo aldrig vide, hvornår
der bryder ild ud, tænkte digteren. H.C. Andersen var på mange måder fremsynet, og det er ikke
blevet mindre vigtigt at kunne sikre sig selv den dag i dag.
At bo på eks. anden sal på et hotel, pensionat, hostel, el.lign. kan give natlige mareridt, hvis man
tænker lidt over brandfaren. Sidste år brændte desværre det historiske Svinkløv badehotel ned til
grunde, heldigvis kom ingen personer til skade, men vi så desværre hvor hurtigt et ellers smukt
strandhotel forsvandt i flammerne. Det er situationer som denne vi med vores redningsline vil skabe
den ekstra sikkerhed og ro, der er nødvendig, for at kunne bringe sig selv sikkert ud i tilfælde af
brand.
Hvad der er af mulige løsninger på markedet som brandreb, stiger, o.lign. giver ikke den nødvendige tillid til at være selvhjulpen og kunne redde sig ud, hvis situationen skulle opstå.
Nu er den patenterede norske redningssele dog kommet på markedet i Danmark.
Redningslinen er et lille stykke redningsudstyr, der automatisk sikrer sin bruger.
En bundsolid og patenteret glidelås i metal sørger for, at nedturen foregår i roligt tempo og giver
brugeren fuld kontrol over nedfiringen. Det er umuligt at falde hurtigt eller glide fingrene til blods
panik.
Børn og voksne kan således redde sig sikkert ned og ud fra brændende huse i op til 7 sals højde,
selvom de hverken har mange kræfter eller er i god form. Selv bevidstløse personer kan fires ned
gennem vindue eller over altan.
Redningsselen er prisbelønnet og anbefales af brandvæsnet i Oslo. Selen er af samme materiale,
som bruges i redningshelikoptere.
Vi vil gerne invitere dig/jer til at få mere viden om dette udstyr, dels via denne brochure, men også
ved at invitere til at se en lille film om selen på vores hjemmeside www.saveyourlife.dk.
Vi kommer også gerne forbi i jeres ejendom, til bestyrelsesmøde, el. lign. for at fremvise redningsselen.
Redningsselen kan købes direkte på vores hjemmeside eller hos
http://webshop.falck.com/teknik/redningsline

