
DRAAG-
CAPICITEIT 200 KG

DIRECT
GEBRUIKS-
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VAN HANDREM

VOOR 
EEN VEILIG

EVACUATIEPROCES

GARANTIE

BSURE biedt u de mogelijkheid een service 

contract af te sluiten. Door het laten 

uitvoeren van jaarlijks onderhoud, krijgt u 

10 jaar garantie op de EXSIT®. Zeker bij het 

gebruik als een klasse 1 medisch apparaat 

is regulier onderhoud van groot belang om 

een veilig gebruik te garanderen. 

Het jaarlijkse onderhoud bestaat onder 

andere uit:

•  algehele visuele inspectie en test

•  inspectie van de remmen voor horizontaal 

en vertikaal vervoer

•  de gasveren om het one-move-ready-

systeem te laten werken

•  de gordels die intact moeten zijn om 

veilig transport op de trap te kunnen 

garanderen

•  het controleren van de glijriemen (slijtage 

is inherent aan de frequentie van gebruik 

op de trap en soort trap)

•  alle andere vitale punten die wij op uw 

EXSIT® moeten controleren om te kunnen 

voldoen aan de strenge TÜV-normen.

•  opmaken van onderhoud verslag

PRESENTATIE/AFSPRAAK

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw 

bedrijf, gebouw of instelling? Wij komen 

graag bij u langs voor een nadere toelichting 

en presentatie. Neem daarvoor contact op 

met ons via onze website of onderstaande 

contactgegevens. Tevens informeren wij u 

tijdens ons bezoek of via onze website graag 

over onze andere producten en accessoires. 

Want doet er zich een calamiteit voor: 

JUST B SURE!

Hoofdkantoor
Galjoenweg 64 - 6222 NV Maastricht (NL) - T +31 43 41 000 44
info@justbsure.com - www.justbsure.com



ZORGPLICHT T.A.V. EVACUATIE

Wordt uw bedrijf, gebouw of instelling 

bezocht of gebruikt door personen die in 

geval van calamiteit niet zelfstandig de trap 

kunnen afdalen? Dan dient u als eigenaar of 

beheerder zorg te dragen voor een geschikt 

evacuatiemiddel om ervoor te zorgen dat 

deze niet-zelfredzamen personen op een 

waardige en snelle manier geëvacueerd 

kunnen worden. 

Niet alleen het afdalen van de trap kan 

tijdens een calamiteit van belang zijn. 

Ook het snel en waardig verplaatsen van 

personen van het ene naar het andere 

brandcompartiment is van groot belang. 

BSURE heeft hiervoor de meest 

gebruiksvriendelijke en praktische 

evacuatiestoel ontwikkeld: de EXSIT®

Onder niet-zelfredzame 

personen kunnen o.a. 

worden verstaan:

•  personen met een 

lichamelijke handicap

•  personen die door een 

handicap of ongeval 

afhankelijk zijn van het gebruik 

van een rolstoel of krukken

•  personen met 

hartproblemen

•  vrouwen die zwanger zijn

•  personen die onder 

invloed van de calamiteit 

niet meer zelfstandig 

kunnen vluchten.

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN

De belangrijkste 

kenmerken en 

eigenschappen van 

de EXSIT®:

•   in één beweging 

gebruiksklaar en weer 

opgevouwen

•   voorzien van vier wielen waardoor stabieler 

horizontaal vervoer

•  voorzien van een rem op de achterwielen

•  rechte zithouding

•  zelfstandig plaatsnemen vanuit een rolstoel

•   in 1 beweging achterover te hellen en 

gereed om af te dalen

•  totale controle tijdens het trapafwaarts 

vervoer tot volledige stilstand d.m.v. 

handrem

•  geschikt voor intern transport

•  draagvermogen tot maximaal 200 kg

•  robuust en toch lichtgewicht 15 kg

•  voorzien van QR-code voor toegang tot 

quick guide instructie video

•  voorzien van duidelijke pictogrammen op 

de onderzijde van de zitting en rugleuning 

t.a.v. het  gebruik

•  voorzien van TÜV certificaat en  

CE-markering

•  TÜV goedgekeurd voor klasse 1 medisch 

gebruik

•  10 jaar garantie op constructie en 

niet-slijtbare onderdelen mits jaarlijks 

onderhouden

TRAINING

De training vindt plaats op locatie en duurt 

ongeveer 2 uur. De training wordt gegeven 

door BSURE of een van haar partners.  Een 

training (maximaal 6 personen) bestaat uit:

Een presentatie en uitleg: 

Hierin ligt de nadruk op vragen als “hoe maak 

ik de stoel gebruiksklaar, hoe laat ik personen 

in de stoel plaatsnemen, hoe vervoer ik ze 

intern, naar de trap en trapafwaarts en hoe 

berg ik de stoel weer op?” 

Een praktijkdeel: 

Hierin wordt eerst uitgelegd en voorgedaan, 

daarna  beproeven de cursusdeelnemers zelf 

de stoel in een trappenhuis. 

Een organisatie wordt verondersteld 

eenmaal per jaar een ontruimingsoefening 

te houden. Tijdens deze oefening dient 

met alle evacuatiehulpmiddelen te worden 

getraind. Dat is niet voor niets want 

parate kennis verdwijnt relatief snel uit 

het geheugen van de deelnemers aan de 

oefeningen. 

Door het gebruiksgemak van de EXSIT®

zullen de cursisten ervaren dat je als 

gebruiker/evacué met vertrouwen en zonder 

spanning iemand kunt vervoeren.

DE EXSIT VEILIGE EVACUATIESTOEL IS ONTWIKKELD VOOR HET 
VEILIG EN RESPECTVOL TRAPAFWAARTS EVACUEREN VAN 

NIET-ZELFREDZAME PERSONEN IN GEVAL VAN EEN CALAMITEIT, 
WANNEER DE LIFT NIET KAN OF MAG WORDEN GEBRUIKT.
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