Jak to dzia³a?
Przymocuj ResQMe do twoich kluczy
samochodowych lub w innym miejscu,
gdzie zawsze bêdziesz mia³ urz¹dzenie
pod rêk¹. W razie potrzeby wystarczy,
¿e poci¹gniesz za urz¹dzenie a wypnie
siê z zawleczki ods³aniaj¹c ostrze do
ciecia pasów. Aby u¿yæ zbijaka do szyb
wystarczy przy³o¿yæ czarn¹ g³owicê do
szyby i popchn¹æ. Zbijak zadzia³a
automatycznie. Po zakupie wypróbuj
swoje urz¹dzenie przyciskaj¹c g³owicê
do grubego miêkkiego przedmiotu jak
czasopismo czy notatnik a zobaczysz jak
dzia³a automatyczny zbijak do szyb
samochodowych i wypróbujesz swoje
urz¹dzenie.

ResQMe jest przetestowane
i zatwierdzone przez wiele organizacji
bezpieczenstwa publicznego na calym
swiecie, takich jak straz pozarna, policja
czy pogotowie ratunkowe. Posiada
certyfikat CE i niemiecki TÜV.

Przedstawicielstwo na Polskê firma Sklep Ogniowy

Urz¹dzenie ratownicze
TM

Urzadzenie ratownicze ResQMe
jest rewolucyjnym podrecznym
narzedziem ratunkowym,
które jest zdumiewajaco potezne
wbrew jego malej wielkosci.

Dostêpne kolory:
CZARNY
CZERWONY
¯Ó£TY
ZIELONY
NIEBIESKI
POMARAÑCZOWY

UWAGA ! Istnieje mo¿liwoœæ
naniesienia znaków firmowych.
TM

TM

OBEJRZYJ FILMY PRZEDSTAWIAJ¥CE PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE
http://www.youtube.com/watch?v=M8yLk2S83FM

http://www.youtube.com/watch?v=l7GSJpEcA4I

http://www.youtube.com/watch?v=ZMHHYl4kyaY

http://www.youtube.com/watch?v=7fy4Jbt_c4s&feature=fvsr

www.sklepogniowy.pl

Urz¹dzenie
ratownicze
TM

Wykonane zosta³o
z najlepszych
materia³ów, jest lekkie,
ma³e a jednoczeœnie
wytrzyma³e oraz
niezawodne
w ka¿dych warunkach.
Opracowane,
wyprodukowane
i opatentowane USA.
Wyposa¿ony w nó¿
do ciêcia pasów
i automatyczny
wybijak do szyb.
Niewielki rozmiar
ResQMe sprawia, ¿e
mo¿esz mieæ je
zawsze pod rêk¹.
Dzia³a równie¿ pod
wod¹.

Nie zawsze jest czas aby czekaæ na
przyjazd profesjonalnych s³u¿b
ratowniczych, nie zawsze ma kto
zadzwoniæ pod numer alarmowy? A co
gdy roz³aduje siê telefon? Albo nie
bêdzie zasiêgu?

WE ¯YCIE
WE W£ASNE RÊCE.
Czasami wystarczy mieæ w zasiêgu rêki
urz¹dzenie ratownicze ResQMe aby
uratowaæ ¿ycie twoje i twojej rodziny.
Mówi¹c wprost

UMIESZ LICZYÆ?
- LICZ NA SIEBIE!!!
nó¿ do
ciêcia pasów

zawleczka
no¿a do pasów

automatyczny
wybijak do szyb

WyobraŸmy
sobie sytuacje :
Wypadek,
uderzasz w
drzewo
samochód siê
zapala.
Mo¿esz siê ruszaæ
, ale drzwi siê
zablokowa³y,
pasów nie
mo¿esz odpi¹æ.
Rozpaczliwie
próbujesz
uwolniæ siebie i
swoj¹ rodzinê, ale
...

... CZYM PRZECI¥Æ PASY
I JAK WYBIÆ SZYBÊ?
Maj¹c to ma³e urz¹dzenie
jest to bardzo proste.
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