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Smart Stat 56 - 80 kg 189

Helkropps HLR/trauma docka 23 kg 165 

Vattenlivräddningsdocka - Vuxen 24 kg 165

Vattenlivräddningsdocka - Tonåring 11 kg 125

Vattenlivräddningsdocka HLR - Vuxen 18 kg 165

Vattenlivräddningsdocka HLR - Tonåring 11 kg 124

Vattenlivräddningsdocka Cathy - Spädbarn nyfödd 2 / 3 kg (tom / fylld) 66

Vattenlivräddningsdocka Billy - Spädbarn 6-9 mån 2 / 5 kg (tom / fylld) 66

Vattenlivräddningsdocka Timmy - 3 årigt barn 4 / 9 kg (tom / fylld) 86

Flexible Rescue Randy 28 kg 165 ü

Rescue Randy 25 - 122 kg 165, 185 ü

IR Rescue Randy 62 - 84 kg 185 ü

IR-docka 30 kg 180 ü

Räddningsdocka Jeff 24 - 80 kg 180 ü

Räddningsdocka Lowieke 12 - 48 kg 180 ü

Räddningsdocka Lowieke Barn 10 kg 145 ü

Räddningsdocka Thomas 12, 24 eller 48 kg 180 ü

Branddocka 10 eller 20 kg 170 ü ü

HLR-hunden Casper 6 kg 66 x 56 x 23
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*    info@skyskol.com (    0709-149885 www.skyskol.com
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Vi erbjuder även finansieringslösningar via vår samarbetspartner Wasa Kredit

Övningsdockor

Vi har ett unikt produktutbud! 

Våra produkter är av bästa kvalité och vi har lösningar för de flesta behov och budget

Våra produkter garanterar en säker, trevlig och omväxlande arbetsmiljö

Vi har dockor för alla blåljusyrken, militären, sjuk- och äldreomsorg, HLR- och säkerhetsutbildning på 
arbetsplatser, samt respektive utbildningsföretag

Träna med Skyskols övningsdockor

Spara tid när det oväntade händer!
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En snabb översikt kring våra viktigaste övningsdockor

Vattenlivräddningsdocka
Vuxen

Vattenlivräddningsdocka
Ungdom

Vattenlivräddningsdocka
“Cathy”, “Billy”, “Timmy”

Casper
HLR-hunden Flexible Rescue Randy

Helkropps HLR / trauma docka

SMART STAT 
Vår mest exklusiva HLR-docka! Levereras komplett med WI-FI, Bluetooth och en iPad med programvara  
Denna docka möjliggör en otrolig effektiv och komplex träning och de valda träningsmomenten utvärderas, 
dokumenteras och rapporteras automatiskt 

Rescue Randy Thomas

Jeff

Lowieke
Vuxen

Lowieke
Barn

IR Rescue Randy IR-docka Branddocka
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Vattenräddning

HLR-träning

Sjukvård

ACV-lådan (tillbehör)
Gör din docka till en “smart docka”

Rescue Randy sele 
(tillbehör)

Säkerhets- brand- och livräddning

Brandgel (tillbehör)

I vårt sortiment ingår dockor med olika etniciteter

Flexibla och genomtänkta lösningar ger dig omväxlande 
övningsscenarion och låg ägandekostnad - det lönar sig att satsa på en 
Skyskol-docka!

Skyskol ger dig professionell rådgivning och kundsupport under hela 
produktens livslängd. Vi tar också hand om reparationer och utbyten av 
slitna delar
 
Modulära system ger möjligheten att köpa till många funktioner i 
efterhand - köp till efter behov

Kontakta våra säljare för mer information och för en demonstration


