
Een ramp is het ergste wat ons als mens kan 
over komen. We kunnen het vaak niet voorkomen, 
maar we zijn het wel aan onszelf verplicht om er 
zoveel mogelijk van te leren, om de wereld voor 
onszelf en de mensen om ons heen veiliger te 
maken dan zij was. Dat hebben wij gedaan na 
9/11. We bedachten een idee en ontwikkelden 
een apparaat waarmee mensen veilig uit 
een brandend gebouw kunnen ontsnappen. 
Het laatste redmiddel als je geen kant meer op 
kunt. Van ingenieus idee naar een naam en vorm: 
DE EVACUATOR™. 
HET ULTIEME LAATSTE REDMIDDEL.

SAFETY WITHIN 
YOUR REACH

“HOE KOM IK 
 HIER LEVEND 
 WEG ALS ER 
 BRAND IS?”

Goedgekeurd door het Duitse Keuringsinstituut 
DEKRA en gecerti� ceerd voor 33 Europese 
Landen: EN341.

Het ultieme laatste redmiddel dat er nooit was, maar er moest komen, 
is nu binnen handbereik. Voor u de zekerheid dat, wat er ook gebeurt, 
uw veiligheid – en die van uw familieleden, collega’s of werknemers – 

•  De EVACUATOR™ hangt binnen, en biedt een ontsnappings  -
mogelijkheid via de buitenzijde van het gebouw

• De afdaling vindt gecontroleerd plaats met 1 meter per seconde
• Geschikt voor personen en organisaties die verantwoordelijk zijn 
 voor veiligheid op hoogte
• Geen elektriciteit nodig; de EVACUATOR™ werkt automatisch, 
 dus gegarandeerd altijd
• Bij nood direct klaar voor gebruik
• Eenvoudig in gebruik, compact én betaalbaar
• Installatie op meerdere manieren mogelijk
• Nu geëngineerd voor bouwhoogtes tot 300 meter
•  Per haspel is 1 afdaling mogelijk waarmee 4 personen zich in 

veiligheid brengen (maximale belasting per haspel is 254 kg)
• Bedacht, geëngineerd en geproduceerd door in Nederland 
 gevestigde professionele organisaties: Dutch design
• PCT Patent Pending
• Goedgekeurd door het Duitse Keuringsinstituut DEKRA en 
 gecerti� ceerd voor 33 Europese Landen, EN341 gecerti� ceerd
• Installatie, training en jaarlijkse inspectie door een door 
 Evacuator WorldWide BV gecerti� ceerd bedrijf
• Vijf jaar garantie

MAAK DAAROM VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK MET UW DEALER VOOR 
EEN ADVIES DAT 100� OP UW SPECIFIEKE SITUATIE IS AFGESTEMD

WWW.EVACUATOR.COM

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ
Reel with steel cable

Emergency hammer

Mounting plate 
(for carabiners)

Energy absorber

Brake

Spring brake

SAFETY WITHIN YOUR REACH

IN DRIE VERSIES 
VERKRIJGBAAR

Type 1 6 tot 50 m, max. 16 pers. (4 haspels)
Type 2 6 tot 140 m, max. 8 pers. (2 haspels)
Type 3 6 tot 300 m, max. 4 pers. (1 haspel)

Standaardmaten L 67 x D 27 x H 32 cm

LEVERBAAR IN 
VERSCHILLENDE KLEUREN

GECERTIFICEERD 
VOOR 33 EUROPESE LANDEN

altijd gegarandeerd is. De EVACUATOR™ geeft daarom vanaf de dag 
van aanschaf al veel rust. Gewoon omdat u weet dat het er is, en dat 
u er altijd op kunt vertrouwen.

Cable protector



32 cm

De EVACUATOR™ is het ultieme en revolutionaire redmiddel voor mensen 
die wonen of werken op hoogtes van 6 tot 300 meter. Dé uitkomst 
wanneer door brand de liften automatisch worden uitgeschakeld en 
nood uitgangen niet meer gebruikt kunnen worden. In zo’n geval brengt 
u zich voortaan in veiligheid met de EVACUATOR™. Via de buitenzijde van 
het gebouw, ver weg van de brandhaard, kunt u gecontroleerd aan een 
stalen kabel naar beneden dalen. U daalt automatisch, met een snelheid 
van 1 meter per seconde, waardoor u snel en veilig beneden op de grond 
arriveert. De EVACUATOR™ is dus letterlijk uw levenslijn.

Voor iedereen die op hoogte woont, 
of werkt, of verantwoordelijk is voor 
de veiligheid op hoogte voor anderen. 
Kortom, alles wat op hoogte plaatsvindt. 
Wie wil dan niet verzekerd zijn van 
optimale veiligheid?

BESTAANDE HOOGBOUW NIEUWE HOOGBOUW OVERIGE CONSTRUCTIES

Na 9/11, en vele andere tragische gebeurtenissen, bleef het ons 
verbazen dat een eenvoudige oplossing om te evacueren van 
grote hoogtes uitbleef. Ons product voorziet hierin. 
Met de EVACUATOR™ hoeft iemand in nood 
niet meer te overlijden. De EVACUATOR™ 
doet immers wat hij belooft.

BEDACHT 
IN NEDERLAND

GEËNGINEERD 
IN NEDERLAND

GEPRODUCEERD 
IN NEDERLAND

“

“Evacuator WorldWide BV

Bij brand heerst in de meeste gevallen angst en paniek. Hierdoor 
zijn weinig mensen in staat om tijdens zo’n panieksituatie 
helder te denken of gecompliceerde operaties uit te voeren. 
Bij de EVACUATOR™ is dit ook niet nodig. Het idee achter de 
EVACUATOR™ is simpel, de uitvoering is nog simpeler. In een 
esthetisch vormgegeven model zitten haspels met stalen kabels. 
Aan elke kabel kunnen vier personen tegelijk en gezamenlijk naar 
beneden, mits ze samen niet zwaarder zijn dan 254 kg. U doet 
het safety-harnas aan, en klikt uzelf vast aan de moederhaak. 
Vervolgens neemt u – alleen of met maximaal drie anderen – 
plaats in het kozijn en de EVACUATOR™ laat u gecontroleerd 
afdalen. De EVACUATOR™ werkt volledig mechanisch en is dus 
niet afhankelijk van stroom of welke voorziening dan ook, en 
werkt daarom gegarandeerd veilig en altijd.

EEN INGENIEUS IDEE, 
EENVOUDIG UITGEVOERD

VOOR WIE IS 
DE EVACUATOR™ 
EEN UITKOMST?

Wij geloven in een veiligheidsproduct 
dat doet wat het zegt te doen. Dat is de 
EVACUATOR™, als laatste evacuatie-
mogelijkheid als het gaat om leven of dood. 
Geschikt voor iedereen: zowel ouderen, 
jongeren, minder validen of zelfs huisdieren. 
Met behulp van door uzelf te bepalen 
accessoires is de EVACUATOR™ geschikt 
voor iedere persoonlijke noodsituatie. 
De compacte, betaalbare en gebruiks-
vriendelijke ontsnappings-mogelijkheid 
die gegarandeerd altijd werkt. De ultieme 
oplossing die er tot nu toe niet was, maar 
waarvan het tijd werd dat zij er kwam.

De weg van simpel idee naar ingenieus 
product werd afgelegd in Nederland. 
Met de rekenkracht van een van de meest 
hoogwaardige engineeringsbedrijven 
ter wereld in Eindhoven is tot in het 
kleinste detail de EVACUATOR™ door-
gerekend, gemodelleerd en getest. 
Pas na volledige goedkeuring door 
het Duitse keuringsinstituut DEKRA en 
erkenning van de EN341 certi� cering 
in 33 Europese landen werd de 
EVACUATOR™ in productie genomen.

Evacuator WorldWide BV kiest 
er bewust voor om in Nederland 
te produceren. Hiermee blijft de 
continuïteit van de kwaliteit in de hele 
keten gewaarborgd. Een wereldwijd 
dekkend dealernetwerk ziet toe op de 
strenge eisen die Evacuator WorldWide 
BV stelt aan distributie, installatie, 
training en onderhoud.

GEBRUIKS VRIENDELIJK, 
COMPACT, BETAALBAAR, 
REVOLUTIONAIR

• Eigenaren
• Huurders
• VVE’s
• Woningcorporaties
• Hotels

•  Ontwikkelaars, bouwers
• Architecten
• Technisch tekenaars
• Aannemers

• Windmolenproducenten
• O� shore-bedrijven
• Cruiseschepen
• Torenkranen
• Verkeerstorens

67 cm

27 cm


