
Waarom zou ik een
ResQMe kopen?
Elk jaar komen nog steeds teveel mensen 
onnodig te overlijden bij een verkeersongeval.
Volgens het CBS wordt een flink deel van deze
fatale ongevallen veroorzaakt doordat mensen
opgesloten raken in hun eigen auto.

In Europa en vooral Nederland is het brengen 
van veiligheid in auto’s een hot item geworden.
Zelfs de minister van Verkeer heeft adviezen
gegeven om altijd een veiligheids-tool in de 
buurt te hebben.

Omdat je nooit te voorbereid kan zijn op het
onverwachte bescherm je jezelf en je naasten
met een ResQMe™, de originele “Gift For Life”.

Uitspraken van 
ResQMe bezitters:
“Ik raad de ResQMe aan bij iedereen die
goed voorbereid wil zijn op een noodsituatie”

“Het kopen van dit product is één van de
beste dingen die ik gedaan heb.”

“Het is goed om te weten dat er een 
kwalitatief hoogwaardige veiligheidstool 
op de markt is.”

Ideaal voor :
Privé en zakelijk gebruik
Op vakantie
Campers
Touringcars
Huurauto’s

Gepatenteerd product
Gemaakt in de Verenigde Staten

Wanneer innovatie 
u de oplossing biedt!

ResQMe™

2-IN-1

> BREEKT
VEILIGHEIDSGLAS

> SNIJDT
VASTZITTENDE 
GORDELS

[ SLEUTELHANGER VEILIGHEIDS TOOL ]
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Hoe werkt de ResQMe?
De ResQMe™ zit bevestigd aan uw sleutels met
een klik mechanisme. Wanneer de ResQMe™

van de sleutelbos getrokken wordt zal het mesje
direct vrij komen, haak het mesje over de gordel
en trek deze omlaag om de gordel door te snij-
den. Voor het activeren van de ruitverbrijzelaar:
duw de zwarte kant simpelweg tegen het raam
totdat de springveer de slagpin activeert en de
ruit verbrijzeld.

Waar kan ik de ResQMe
testen?
Een van de beste manieren om de ResQMe™

te testen is op een dikke papieren ondergrond,
zoals een telefoonboek.

Is de ResQMe getest ?
De ResQMe™ is getest en wereldwijd
goedgekeurd door verschillende overheidsin-
stellingen zoals de politie, brandweer en ambu-
lancediensten. De ResQMe™ heeft ook verschil-
lende internationale prijzen gewonnen voor zijn
uniekheid.

Waarom de ResQMe?
Geinspireerd door het concept van de 
veiligheidshamer, is de ResQMe™ een revolu-
tionaire handzame en betere reddingstool.
De ResQMe™ werkt in tegenstelling tot de
veiligheidshamer ook onder water. Dit laat
zien dat de ResQMe™ ondanks zijn kleine 
formaat verbazingwekkend krachtig is.
Doordat de ResQMe™ als sleutelhanger
fungeert is montage overbodig en is de
ResQMe™ altijd binnen handbereik.

ResQMe gaat waar u gaat en
geeft een veilig gevoel aan
elke automobilist.

Maak het mesje vrij

Duw de zwarte kant
tegen de zijruit

trek de klem eraf

>>>> >>>>

Wat is de ResQMe?
De ResQMe™ is een unieke draagbare veiligheids-
tool ontwikkeld als sleutelhanger. Met deze
innovatieve tool is het mogelijk om te ontsnappen
uit de auto wanneer men vast komt te zitten,
zelfs onderwater!

Is de ResQMe
herbruikbaar?
Ja! De  ResQMe™ bevat een springveer en 
slagpin die na gebruik vanzelf weer in begin-
positie komen. De tool kan meerdere  malen
gebruikt worden. Het mesje is gemaakt uit zeer
duurzaam materiaal en kan met gemak
meerdere gordels doorsnijden. Dit alles om een
maximale veiligheid te kunnen garanderen.

Waar wordt de ResQMe
gemaakt?
De ResQMe™ wordt geproduceerd in de
Verenigde Staten en is  uitsluitend gemaakt
van de hoogste kwaliteit materialen die ook
door veiligheidsprofessionals worden gebruikt.
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