
 

 

 

Parat redningsline 7, 13 og 19 meter – Enkel, rask og sikker evakuering. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  

Parat redningsline sikrer deg alt før du går ut av vinduet.  
Eldre og personer med nedsatt førlighet, kan enkelt fire seg ned. Til 
og med bevisstløse kan fires ned av en person som står igjen oppe.  

Den patenterte trinsen gjør at man såvidt trenger å holde igjen i 
tauet, det er ikke tungt.  
Når første person er nede, kan selen dras opp til nestemann. Dette 

kan gjøres både av personen nede eller fra personen som måtte stå 
igjen oppe. 2 voksne og 2 barn kommer raskt og sikkert ned ved 

bruk av én Parat redningsline. 
 

Tilbehør 

Monteringskrok – Ved å ha flere kroker montert, kan linen lett 

flyttes fra rom til rom. Monteringskroken passer for både tre, betong 
og teglstein (vare nr. 120532). Skruer og plugger medfølger. 
 

Spedbarnsele – Produsert av Helly Hansen. Kan brukes av barn 
mellom 0 og 3 år – 50 til 100 cm lengde. Benyttes sammen med 

voksen person. Vare nr. 120550. 
 

Barnesele – Utført i samme kvalitet som selen på linen. For barn 

over 3 år – større enn 100 cm. Benyttes sammen med voksen 
person. Vare nr. 120540. 
 

Fysisk størrelse på boksen i cm. 

  7m (2. etg) :  43x14x5      vare nr. 120500 
13m (4. etg) :  43x14x8      vare nr. 120501 
19m (6. etg) :  43x14x10    vare nr. 120502 
Det er dobbelt så langt tau inne i boksen  
som de oppgitte linelengder. 
 
Brukervekt og bruddstyrke. 
Maksimal anbefalt brukervekt – 120 kg. 
Minimum brukervekt – 30 kg. 
Mindre barn benytter egen sele sammen med 
en voksen. 
Bruddstyrke – ca. 600 kg. 
 
Testet og godkjent.  
Parat Redningsline er testet av Sintef 
Byggforsk og innehar teknisk godkjenning 
(Godkjenningsnummer TG 20030). 
 
Spesielle egenskaper. 
Etterlysende etikett / bruksanvisning på 
boksen som lyser i mørket. Kan leveres på 
forskjellige språk. 
 

Holdbarhet,garanti og ulykkesforsikring. 

Parat redningsline har en holdbarhet på  

Minst 10 år. Parat AS gir 10 år 

produktgaranti. Bruker er også forsikret mot 

personskade som måtte oppstå som følge av 

produksjons-feil så lenge linen er benyttet i 

en nødsituasjon. 

Parat redningsline er norskprodusert og eneste  

redningsline som har teknisk godkjenning fra Sintef 

Byggforsk. Den patenterte trinsen gjør at linen fungerer  

for personer mellom 30 og 120 kg. Barn og spedbarn  

benytter spedbarnssele eller barnesele sammen med en  

voksen. Ved å montere flere kroker, kan linen enkelt 

flyttes ved behov, slik at man evakuerer trygt lengst vekk  

fra brannen. 

 


