EvaCord Evacua etouw

EvaCord
Kids Walking Rope

Algemene informa e
De EvaCord is een evacua etouw welke als ideaal
hulpmiddel dient voor de veilige evacua e van peuters en
kleuters.
In geval van nood, waarbij evacua e noodzakelijk is,
neemt de begeleider de lus in de hand en pakken de
kinderen ieder een kant van een gekleurde ring. Zo
kunnen er per ring twee kinderen begeleidt worden naar
een veilige plek.
De EvaCord beschikt over negen ringen en één lus voor
de begeleider, dat maakt dit evacua ekoord dus geschikt
voor het evacueren van ach en kinderen.
Het evacua etouw is voornamelijk te gebruiken bij
evacua e van kinderdagverblijven, naschoolse opvang en
kleuterklassen. Maar de EvaCord kan ook als wandelkoord
gebruikt worden jdens dagelijkse uitjes; zo maakt u de
peuter gelijk bekend met het gebruik.
De EvaCord wordt geleverd in handige opbergtas met
ritsen. Aan deze tas is tevens een handvat beves gd
waardoor het evacua ekoord zowel makkelijk op te
hangen, als mee te nemen is naar andere loca es. Zo
hee u de EvaCord al jd bij de hand!

Verkoopinforma e
Product
Ar kelnummer
Merk
EAN

EvaCord evacua etouw
E9843
PreSafe b.v.
8719326847818

Speciﬁca es
Afme ngen EvaCord
Afme ngen draagtas

LxBxH (mm)
5080 x 130 x 10
180 x 145 x 145

Eigenschappen
Inhoud verpakking
•
•
•
•

Hulpmiddel voor evacua e van peuters en kleuters.
Eén gele lus voor de begeleider.
Negen ringen in de kleuren rood, blauw en groen.
Geel lint dat de ringen met elkaar verbindt.
Makkelijk op te bergen en mee te nemen dankzij
draagtas met handvat.

•
•
•

De EvaCord wordt geleverd inclusief gele draagtas
met ritsen.
Wordt per stuk geleverd in folie.
Wordt per 50 stuks geleverd in omdoos.
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