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UNIEK WASRESULTAAT

Rugplaat links na slechts éénmaal 
wassen in de Solo Rescue® (foto 
door MSB in Revinge). Rechts 
zoals de rugplaat eruitzag voor 
het wassen.

Hij wordt zichtbaar schoon, maar 
het belangrijkste is dat er geen 
schadelijke deeltjes achterblijven. 
Lees hieronder meer.

Zoals in media gerapporteerd, loopt er nu een onderzoeksproject bij Karolinska Institutet naar 
de risico’s op kanker bij brandweerlieden. Als enige producent op de markt kunnen wij met 
onafhankelijke tests aantonen dat de Solo Rescue® alle schadelijke deeltjes van ademhalings-
toestellen verwijdert.

EENVOUDIGE, SNELLE & RISICOVRIJE ONTSMETTING 
VAN COMPLETE ADEMHALINGSUITRUSTING.

             De kosten van  
  water, stroom en
            chemicaliën zijn bij 
wassen in de Solo Rescue® 
minder dan

 0,30 €/uitrusting*
            *Afhankelijk van de leverancier  
            van de chemicaliën.

Eénmaal wassen = geen schadelijke deeltjes meer!

Tests* tonen aan dat reiniging van complete ademhalingsuit-
rusting in de Solo Rescue de uitrusting ontsmet zonder can-
cerogene deeltjes achter te laten, al na éénmaal wassen.

De uitrusting wordt snel, effectief en mild gewassen met 
behulp van water onder hoge druk, een roterende mand en 
regelbare was- en spoeltemperaturen.

Negen maal beter dan handwas.

De test omvatte ook een vergelijking van het reinigen van 
masker en regulator met de hand met vaatwasmiddel en het 
reinigen in een Solo Rescue. Het resultaat laat zien dat bij ma-
chinale reiniging meer dan 9 maal zoveel schadelijke deeltjes 
werden verwijderd als bij wassen met de hand. 

Bekijk hier de film en zie hoe de  
Solo Rescue® werkt! 
www.solorescue.com/en/home.

Wij gaan voor een Gezonde Brandweer!
Wist u dat... 
• Solo Rescue, de wasmachine voor het reinigen van brandweeruitrusting, is ontwikkeld in 

samenwerking met de brandweer, als deel van het project «Healthy Firefighter», koppeling: 
https://www.youtube.com/watch?v=IV2ZsZ6WJMc

• Dankzij de roterende mand hoeven bij het wassen de rugplaat en het tuig niet te worden 
losgemaakt. Het water komt er sowieso bij.

• De hoge waterdruk zorgt voor effectieve reiniging in de kortst mogelijke tijd.

• De automatische mandlift verbetert de ergonomie en vereenvoudigt het dagelijkse werk.

• Solo Rescue wordt aanbevolen door Interspiro, Scott, MSA en Dräger.

Steeds meer brandweer kiest 
voor Solo Rescue®.
100 brandweerkorpsen hebben de stap 
al gezet naar modernere behandeling van 
rookbescherming en wij heten onze nieuw-
ste klanten hartelijk welkom: Sollefteå, 
Kramfors, MSB.

Solo Rescue zorgt voor een betere werkomgeving, minder gezondheidsrisico en risicovrije 
uitrusting, en dat alles in 2-5 minuten.

Wilt u weten hoe het werkt?
Neem contact met ons op en wij zorgen voor een demonstratie.

* De tests zijn uitgevoerd bij het brandweerverbond «Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund» in Ystad (Zweden) 
en geanalyseerd door ALS Scandinavia AB. Na éénmaal wassen werden al geen meetbare niveaus van cancerogene 
stoffen meer aangetoond.

Contact en demonstratie:
+46(0)40 671 8326, info@solorescue.com


