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Quicksave Rescue Equipment –
finns nu på marknaden.
Efter många trevliga besök hos: Räddningstjänster
simhallar, Sjöräddningen i Sverige, Norge, Finland.
Sjöpolisen i Stockholm, Livräddningssällskap i
Schweiz, Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.
Kustbevakningen, Räddningsskolan och
Räddningshelikoptern, Umeå är några som vi har
besökt och som idag använder Quicksave aktivt i
arbetet eller för utvärdering. Är ni nyfiken på att
veta mer om utrustningarna eller varför inte
testa!?
Kontakta oss på:

info@qsave.se.

_________________________

Malmstens är Quicksave AB:s nya
samarbetspartners för simhallar i
Sverige. www.malmsten.com.
Kontakta Kenneth Hedkvist
tel.nr 073-024 71 50.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
Svenska Livräddningssällskapet kommer snart att ha
Quicksave ute som en utrustning på sina utbildningar och
börja sälja Quicksave i sin webb-shop. Klart är också att
Quicksave följer med SLS till den internationella livräddarkonferensen i oktober 2013 i Potsdam. Läs mer om
Svenska Livräddningssällskapet på:
www.svenskalivraddningssallskapet.se

Tack till alla Er som vi hittills har
fått komma på besök hos, det har
varit väldigt spännande och
intressant att få uppleva alla Era
olika arbetsmiljöer runt om i hela
Norden. Vi välkomnar även våra
distributörer som under 2013
kommer att starta upp sin
försäljningsorganisation i Norden.
Nästa mål i sikte är Europa med
hela världen i sikte, eftersom alla
har samma tunga, arbetsmiljö
med otympliga räddningsutrustningar.
Spännande är att vi idag har
varit med och utvecklat en
lyftsele anpassad utefter norska
Redningssellskapets utrustning.
Tillsammans med Dykprodukten
PRO20 blir lyftselen vår nästa
nyhet vi kommer att visa upp på
branschmässorna under 2013.
___________________________

Vi finns på Teknikdagarna
i Skövde 7-8 maj.
Hoppas vi ses där!

B
______________________________
Quicksave Rescue Equipment introducerades på bred front i Norge under 2012 med
mycket positivt intresse. Branschmäsor i Oslo blev en rivstart i grannlandet. Första
besöket skedde hos Moss och Fredriksta Brannvesen där nu ett intressant projekt har
startats för overflatan dykarna ska få lämna vattenytan om en nödställd ligger längre
ner än 1,5 meter. I Sverige har man sedan 2011 fått lämna ytan ner till 4 meter.
För mer information om den förändrade regeln kan ni läsa mer på
MSB:s hemsida eller kontakta Henrik Norberg, Stor-Stockholms
Räddningstjänst. Kontakta vår distributör Maj-Brith Paulsen i Norge på:
www.mabsprodukter.no, Den 10-11 april sker första lanseringen för
Quicksave på badmässan i Danmark tillsammans med www.swimshop.dk.
_____________________________________________________________________
Tester och godkännande hos Force i Köpenhamn är klara och godkända enligt
Testing of Life-Saving Appliances: MSC81(70), EN ISO 12401-9-2006/-A1-2011 and
EN ISO12402-5-2006/A1-2011. Läs gärna mer i Tekniskt Produktblad.
_____________________________________________________________________

PAKETERBJUDANDEN:
QS Diver
Ett paket anpassat för
Rädningsdykaren:
• Quicksave PRO 10
• Benhölster diver
• Midjerem metallspänne
• 10.pack patroner
• 10-pack säkerhetsstift
Nu finns även QS Pro20
med dubbel lyftkraft och
lyfter en fullt utrustad
dykare från större djup.

QS Guardian
Ett paket anpassat för
ytbärgaren för att få med
all utrustning som lampa,
kniv, nödljus m.m.
• Quicksave PRO 10
• QS Hölster litet gult
• Ytbärgarhölster
• Midjerem metallspänne
• 10.pack patroner
• 10-pack säkerhetsstift.
Tillbehör: Lyftsele,
lamphölster, 15 m, 50 m
och 100 m lina.
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