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        Pressinformation mars 2014 
 
 
 
Resqme, bara 17 – sjutton – gram lätt kan rädda ditt liv! 
 
Nu lanserar Kala AB resqme, en liten anspråkslös livräddare med vars hjälp en person 
instängd i en bil inte bara kan skära sig loss från bilbältet, utan även, snabbt och enkelt, 
krossa en sidoruta och ta sig ur. 
 
Årligen drunknar runt 400 människor i USA, sedan bilen de färdats i kört av vägen och ner i 
vattnet.  
I Sverige inträffar det också liknande olyckor, där de åkande har högst 90 sekunder på sig för 
att komma ut, innan bilen sjunker. 
Det kan också handla om bilar som slår runt och blir liggande på taket, samtidigt som det 
utbryter eld i motorrummet, elektroniken har slagits ut och de elektriska fönsterhissarna inte 
fungerar. 
 
Då kan denna lilla oansenliga, men ack så smarta, pryl, 7,5 cm lång och 3,2 cm bred samt 
med en vikt av endast 17 gram, vara skillnaden mellan liv och död.   
Tack vare inbyggt knivblad, specialdesignat för att skära av ett bilbälte samt en stålspik som, 
med hjälp en av stark fjäder, skjuter sönder en sidoruta i vilken bil som helst. 
Ett raskt snitt med den utfällbara kniven befriar från bältet och ett bestämt tryck med resqme 
pulvriserar sidorutan samt gör det möjligt att snabbt ta sig ur. 
Resqme togs ursprungligen fram för att finnas med i räddningsfordon i USA och har sedan 
introduktionen för mer än tio år sedan inte bara godkänts av tyska TÜV, utan också erhållit 
en lång rad utmärkelser samt sålts i drygt 3 miljoner exemplar. 
 
En säkerhetspryl av högsta klass som är lätt och liten nog att platsa tillsammans med bilens 
tändningsnyckel och som borde finnas i varje säkerhetsmedveten förares fordon. 
 
Rekommenderat cirkapris är 169: - kronor inkl. moms.  
 
För mer information kontakta vänligen: 
 
 
Lars Elgestål  
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