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SAMOZACISKOWE OPASKI ODBLASKOWE
Gadżety odblaskowe – opaski* są ciekawym urozmaiceniem ubioru i świetnie sprawdzają się podczas wielu
codziennych aktywności: spacerów, biegania, jazdy na rowerze, sportów drużynowych na świeżym powietrzu,
imprez okolicznościowych lub ﬁrmowych (nośnik reklamy), a zimą także na nartach i snowboardzie.
Samozaciskowe opaski odblaskowe występują aż w 10 jaskrawych, atrakcyjnych i modnych kolorach. Jeżeli
chcemy wybrać odblaski dla dzieci (np. dla przedszkolaków jako dodatek do kamizelki odblaskowej), możemy
zdecydować się na opaski odblaskowe z zabawnymi wzorami: uśmiechniętą buźką, samochodem lub w innym,
dowolnie zaprojektowanym kształcie.
Odblaski mają rozmiar 34 x 3 cm i wykonane są z blaszki samozaciskowej zalaminowanej odblaskową folią
pryzmatyczną.
Odblaski możesz wykorzystać jako promocję swojej ﬁrmy, organizacji, urzędu, szkoły czy przedszkola.
Wykonujemy nie tylko nadruki reklamowe, lecz także wdrażamy wszystkie inne pomysły, które przyjdą Ci do
głowy w związku z odblaskami! Na opasce możemy umieścić między innymi herb miasta, gminy, logo ﬁrmy, straży
miejskiej, policji lub dowolny tekst i graﬁkę.
Metoda znakowania: sitodruk, tampondruk, znakowanie pełnokolorowe UV – przy zamówieniu powyżej
200 szt. Zapytaj naszego handlowca o wycenę nadruku.
Wszystkie produkty naszej marki charakteryzują się najwyższą jakością i doskonałym designem – zamów już
dzisiaj i przekonaj się sam!

* Produkt nie stanowi środka ochrony indywidualnej w rozumieniu rozp. Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r. Nie należy
utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony Indywidualnej 89/686/EWG wraz
z późniejszymi zmianami i aktami powiązanymi.
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OPASKI ODBLASKOWE SAMOZACISKOWE
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opaska odblaskowa dla pieszego, rowerzysty lub ucznia
wykonana z folii odblaskowej PCV ze sprężynującą blaszką w środku, od spodu czarny welur miły dla dłoni
wymiar 34 cm x 3 cm
kolory opasek do wyboru wg wzornika numerycznego – 10 kolorów

NOWOŚĆ
OPAAUTO

OPASMILE

•
•
•
•

4

ran

–g

–0

OPASKI ODBLASKOWE W KSZTAŁCIE INDYWIDUALNYM

opaska odblaskowa z autem lub buźką dla przedszkolaka lub ucznia
zabawny dodatek do kamizelki odblaskowej
mniejszy wymiar: 30 x 3,5 cm
inny kształt opaski – na zamówienie
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NOWOŚĆ

OPASKI ODBLASKOWE NA RZEP,
PAS ODBLASKOWY
Dostępne w naszym asortymencie opaski odblaskowe na rzep* można nosić zarówno na ramieniu,
jak i na nodze (np. przy kostce jako zwężenie nogawki spodni podczas jazdy rowerem). Rzep ułatwia ich szybkie
zakładanie i zdejmowanie, a także zapewnia dużą możliwość regulacji rozmiaru. Opaski odblaskowe naszej marki
występują w rozmiarach 5 x 50 cm oraz 5 x 45 cm i można zamówić je w różnych ﬂuorescencyjnych kolorach:
żółtym, pomarańczowym i srebrnym.
Oferujemy 2 rodzaje opasek zapinanych na rzep:
• z taśmy poliestrowej – żółte lub pomarańczowe z odblaskowych pasem 3 cm w środku
• z taśmy odblaskowej PCV – żółte lub srebrne, z rzepem na całej powierzchni pod spodem
Opaski te ze względu na swoje wymiary i możliwość regulacji są przeznaczone głównie dla osób dorosłych,
nawet na grubą odzież zimową.
Pas odblaskowy* – nasza nowość – to uniwersalny produkt dla pieszego , rowerzysty, motocyklisty i biegacza.

* Gadżety odblaskowe pod nadruk. Produkty nie stanowią środka ochrony indywidualnej w rozumieniu rozp. Ministra Gospodarki
z 21.12.2005 r. Nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony
Indywidualnej 89/686/EWG wraz z późniejszymi zmianami i aktami powiązanymi.

OPASKI ODBLASKOWE NA RZEP
Opaska odblaskowa poliestrowa
na rzep – na ramię

Opaska odblaskowa pcv na rzep –
– na ramię lub nogę

OPA46

OPA23

OPA37
OPA21

•
•
•
•

opaska odblaskowa poliestrowa na ramię dla dorosłego pieszego
wymiar opaski: 50 x 5 cm (w tym sam rzep: 10 cm), pasek odbijający światło: 3 cm
idealna na grubą kurtkę, duża możliwość regulacji
kolory: żółty/ pomarańczowy

Pas odblaskowy pcv dla rowerzysty
i pieszego

PAS04

6

pas odblaskowy PCV dla rowerzysty, motocyklisty sportowca lub pieszego
wykonany z folii odblaskowej PCV (tej samej co opaski)
duża możliwość regulacji, zapięcie na plastikową klamrę zatrzaskową
wymiar podstawowy: 133 x 5 cm
kolor żółty

opaska odblaskowa poliestrowa na ramię lub nogę dla dorosłego pieszego
wymiar opaski: 45 x 5 cm (w tym sam rzep na całej spodniej powierzchni opaski)
idealna na grubą kurtkę, duża możliwość regulacji
kolory: żółty / srebrny
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KAMIZELKI ODBLASKOWE DLA DZIECI
Jesteś rodzicem? A może masz już wnuki lub prowadzisz żłobek, przedszkole czy różne zajęcia dla dzieci?
Z pewnością, tak jak my, chciałbyś zapewnić swoim pociechom odpowiednią ochronę. Kamizelki odblaskowe*
naszej marki mają za zadanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo w różnych życiowych sytuacjach: na drodze,
podczas zabawy i w trakcie spaceru. Kamizelki ostrzegawcze mogą ustrzec Twoje dziecko przed zagrożeniami
czyhającymi na nie na każdym kroku. Zadbaj o to, aby było widoczne!
Kamizelki odblaskowe dla dzieci są dostępne w różnych rozmiarach i wariantach kolorystycznych. W naszym
asortymencie mamy kamizelki odblaskowe zarówno dla maluszków (od 2 do 4 lat), dla młodszych przedszkolaków
(od 2 do 5 lat), jak i dla początkujących uczniów (od 4 do 9 lat), uczniów starszych (od 10 do 13 lat) i gimnazjalistów
(od 13 do 16 lat). Wszystkie kamizelki ostrzegawcze są wykonane z materiałów certyﬁkowanych, wygodne
w zakładaniu i przewiewne nawet w trakcie upałów.
Kamizelki odblaskowe z nadrukiem to świetny pomysł dla grup dzieci utworzonych w ramach przedszkola,
klasy szkolnej czy zająć pozalekcyjnych. Maluchy ubrane w takie same kamizelki ostrzegawcze z nadrukiem czują
większą przynależność do grupy i z chęcią biorą udział w aktywnościach z innymi uczestnikami. Takie
spersonalizowane kamizelki odblaskowe dla dzieci mogą być również oznaczone imieniem, numerem telefonu
rodzica lub logiem przedszkola czy szkoły.
Drodzy Dorośli! To my jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo najmłodszych. Pamiętajmy, że odblaski dla
dzieci, m. in. kamizelki odblaskowe z nadrukiem, mogą uratować życie i ustrzec nasze pociechy przed wieloma
zagrożeniami!
Możliwość spersonalizowanego nadruku – nawet od jednej sztuki, np.: „Ania”, „Tomek” lub logo przedszkola
czy numer telefonu rodzica.
Uwaga: 100% naszych farb używanych do nadruków na kamizelkach i tekstyliach jest całkowicie pozbawiona
toksycznych ftalanów w przeciwieństwie do konkurencyjnych drukarni, które dla znacznego obniżenia
kosztów druku używają farb produkowanych poza Unią Europejską, gdzie nikt nie zastanawia się ile
toksycznych środków faktycznie zawierają. Zawsze pytaj o bezpieczne farby certyﬁkowane!

* Produkt nie zadrukowany stanowi środek ochrony indywidualnej w rozumieniu rozp. Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r.
Materiały certyﬁkowane EN 1150

KAMIZELKI ODBLASKOWE DLA DZIECI
Kamizelka UU203 KOALA

Kamizelka UU203 STOP

HIT

KAM02
KAM75

KAM100

KAM88

• kamizelka odblaskowa z gotowymi nadrukami: misia KOALA, SŁONIA lub STOPKA
• wkładana przez głowę, z gumeczkami po bokach
• boki nie są zszyte, to ułatwia zakładanie kamizelki, powoduje „luz” i przewiewność
podczas upałów. Zimą gumki spełniają rolę regulatora, dzięki któremu można łatwo
ubrać w kamizelkę dziecko odziane w grubszą kurtkę

Kamizelka UU203 SŁOŃ

• konieczne rozwiązanie dla przedszkolaka / ucznia poza terenem zabudowanym
i na rowerku
• poliester 100%, materiały certyﬁkowane EN1150
• kolory: żółty / pomarańczowy
• przeznaczone dla dzieci w wieku: 2-5 lat, 5-9 lat

Kamizelka UU203B2
ODBLASKOWA BUŹKA

Kamizelka UU203
bez nadruku

KAM89

KAM76
• kamizelka odblaskowa z gotowymi nadrukami: misia
KOALA, SŁONIA lub STOPKA
• wkładana przez głowę, z gumeczkami po bokach.
• boki nie są zszyte, to ułatwia zakładanie kamizelki,
powoduje „luz” i przewiewność podczas upałów. Zimą
gumki spełniają rolę regulatora, dzięki któremu można
łatwo ubrać w kamizelkę dziecko odziane w grubszą kurtkę
• konieczne rozwiązanie dla przedszkolaka / ucznia poza
terenem zabudowanym i na rowerku.
• poliester 100%, materiały certyﬁkowane EN1150
• kolory: żółty / pomarańczowy
• przeznaczone dla dzieci w wieku: 2-5 lat, 5-9 lat
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KAM34

KAM43

• kamizelka odblaskowa z gotowym nadrukiem UŚMIECHNIĘTEJ
ODBLASKOWEJ BUŹKI
• wkładana przez głowę, z gumeczkami po bokach.
• boki nie są zszyte, to ułatwia zakładanie kamizelki, powoduje „luz”
i przewiewność podczas upałów – zimą gumki spełniają rolę
regulatora, dzięki któremu można łatwo ubrać w kamizelkę dziecko
odziane w grubszą kurtkę
• konieczne rozwiązanie dla przedszkolaka / ucznia poza terenem
zabudowanym i na rowerku.
• poliester 100%, materiały certyﬁkowane EN1150
• kolor: żółty, lamówka pomarańczowa
• przeznaczone dla dzieci w wieku: 2-5 lat, 5-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat

• kamizelka wkładana przez głowę, z gumeczkami po bokach.
• konieczne rozwiązanie dla przedszkolaka / ucznia poza
terenem zabudowanym i na rowerku
• możliwość nadruku Twojego logo
• poliester 100%, materiały certyﬁkowane EN1150
• kolor: żółty, lamówka pomarańczowa
• przeznaczone dla dzieci w wieku: 2-5 lat, 5-9 lat, 10-12 lat,
13-16 lat

KAMIZELKI ODBLASKOWE DLA DZIECI
Kamizelka odblaskowa uniwersalna
UU201

Kamizelka odblaskowa uniwersalna
XS, S, M

HIT

KAM32
•
•
•
•
•
•

KAM24

uniwersalna kamizelka odblaskowa dla żłobka, przedszkolaka i ucznia
zszyte boki, zapięcie z przodu na 2 poziome rzepy z regulacją
szeroki zakres rozmiarów
poliester 100%, materiały certyﬁkowane EN1150
kolor żółty, lamówka pomarańczowa
przeznaczone dla dzieci w wieku: 2-5 lat, 5-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat

Kamizelka odblaskowa z rzepami i gumką:
UU203KID

•
•
•
•
•
•

uniwersalna kamizelka odblaskowa dla przedszkolaka, ucznia i młodzieży
zszyte boki, zapięcie z przodu na 2 poziome rzepy z regulacją
szeroki zakres rozmiarów
poliester 100%, materiały certyﬁkowane EN1150
kolor żółty, lamówka żółta
przeznaczone dla dzieci w wieku: 5-9 lat – XS, 10-12 lat – S, 13-16 lat – M

Kamizelka odblaskowa z klipem z przodu
i gumkami z boku: UU204

HIT
KAM51

KAM51O
KAM07

KAM08

KAM10
• dla żłobka, przedszkolaka i ucznia
• wkładana przez głowę, z gumeczką i 2 rzepami po bokach
• konieczne rozwiązanie dla przedszkolaka / ucznia poza terenem zabudowanym
i na rowerku
• możliwość nadruku Twojego logo
• poliester 100%, materiały certyﬁkowane EN1150 (z wyłączeniem dzianiny zielonej)
• dostępne w 3 kolorach: żółty / pomarańczowy / zielony
Indeks : KAM07, KAM08 – 2-5 lat, 5-9 lat
Indeks : KAM10 – 2-5 lat, 5-9 lat, 10-12 lat

• uniwersalna kamizelka odblaskowa dla żłobka, przedszkolaka, ucznia i młodzieży gimnazjalnej
• kolor żółty, pomarańczowy
• boki nie są zszyte, to ułatwia zakładanie kamizelki, powoduje „luz” i przewiewność podczas
upałów. Zimą gumki spełniają rolę regulatora, dzięki któremu można łatwo ubrać w kamizelkę
dziecko odziane w grubszą kurtkę
• zapięcie z przodu na plastikowy, regulowany klip
• poliester 100%, materiały certyﬁkowane EN1150
• kolor: żółty / pomarańczowy
• przeznaczone dla dzieci w wieku: 2-5 lat, 5-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat
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KAMIZELKI ODBLASKOWE DLA DZIECI
Kamizelka wizualizacyjna dla najmłodszych dzieci: UU205

KAM102

Model: RÓŻOWY CUKIERECZEK
• kamizelka wizualizacyjna z pasami odblaskowymi certyﬁkowanymi
EN471 dla najmłodszych dzieci
• idealna dla żłobka i młodszego przedszkolaka
• boki zszyte, zapięcie z przodu na poziomy, regulowany rzep
• poliester siateczkowy 100%, przewiewny
• kolory: niebieski / różowy
• przeznaczone dla dzieci w wieku: 2-4 lata

KAM101

Model: MAŁY SMERF
• kamizelka wizualizacyjna z pasami odblaskowymi certyﬁkowanymi
EN471 dla najmłodszych dzieci
• idealna dla żłobka i młodszego przedszkolaka
• boki zszyte, zapięcie z przodu na poziomy, regulowany rzep
• poliester siateczkowy 100%, przewiewny
• kolory: niebieski / różowy
• przeznaczone dla dzieci w wieku: 2-4 lata

Wąż spacerowy dla grup przedszkolnych

WĄŻ01
Wąż spacerowy wykonany jest z nieprzemakalnej tkaniny, wypełnionej lekką pianką.
Na wężu znajdują się uchwyty wyposażone w paski odblaskowe ułatwiające dzieciom
ustawienie się w parach. Wąż pomaga zachować bezpieczeństwo i dyscyplinę podczas
spacerów z grupą dzieci.
Może również służyć do zabaw ruchowych, ćwiczących utrzymanie równowagi.
Długość: 5,5 m lub 7 m
Obwód: 30 cm
Inne rozmiary i kształty na zamówienie
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Kamizelka odblaskowa super odblask
UU203-3PASY

KAM069

• dla przedszkolaka i ucznia – duży zakres regulacji
• wkładana przez głowę, zapięcie po bokach na 2 duże rzepy z regulacją obszyte
materiałem odblaskowym. Boki nie zszyte.
• podwyższona skuteczność! 3 pasy odblaskowe z przodu, 3 pasy odblaskowe z tyłu
• poliester 100%, materiały certyﬁkowane EN1150
• kolor: żółty
• przeznaczone dla osób w wieku: 2-5 lat, 5-9 lat, 10-12 lat

KAMIZELKI ODBLASKOWE DLA DZIECI
PRZYKŁADY NADRUKÓW
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KAMIZELKI ODBLASKOWE DLA DZIECI
PRZYKŁADY NADRUKÓW
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KAMIZELKI ODBLASKOWE DLA DOROSŁYCH
Czy wiesz, że kamizelki odblaskowe przydają się w wielu codziennych sytuacjach? Powinniśmy je ze sobą mieć
między innymi podczas spacerów, powrotów do domu poboczem drogi czy w samochodzie, gdy podczas awarii
trzeba wyjść z samochodu na drogę. Dzięki swoim kolorom i właściwościom kamizelki ostrzegawcze mogą ustrzec
nas przed niebezpiecznym wypadkiem, a nawet śmiercią! Jeżeli zależy Ci na tym, abyście Ty i Twoi bliscy byli
widoczni na drodze, kamizelki odblaskowe naszej ﬁrmy to propozycja dla Ciebie!
Kamizelki ostrzegawcze żółte i pomarańczowe* dostępne w naszej ﬁrmie są wykonane z najwyższej klasy
materiałów i posiadają 2 pasy odblaskowe oraz standardowe zapięcie z przodu na rzep. Oferujemy duży wybór
krojów i kolorów, które spełnią Twoje oczekiwania w trakcie wykonywania różnych czynności.
Oferowana przez nas usługa nadruku umożliwia personalizację i dopasowanie produktu do Twoich potrzeb!
Kamizelki ostrzegawcze z nadrukiem to świetne rozwiązanie nie tylko dla osób indywidualnych, lecz także dla
pracowników różnych przedsiębiorstw, urzędów gmin czy straży miejskiej.
W trosce o zachowanie najwyższych parametrów odblaskowych kamizelki po zadruku, na końcu katalogu
oraz na naszej stronie internetowej, zamieściliśmy dopuszczalne pola zadruku wyrażone w m² – tak,
aby nadmiernie rozbudowany nadruk nie ograniczył widoczności osoby ubranej w kamizelkę odblaskową.
Uwaga: 100% naszych farb używanych do nadruków na kamizelkach i tekstyliach jest całkowicie
pozbawiona toksycznych ftalanów w przeciwieństwie do konkurencyjnych drukarni , które dla znacznego
obniżenia kosztów druku używają farb produkowanych poza Unią Europejską, gdzie nikt nie zastanawia się ile
toksycznych środków faktycznie zawierają. Zawsze pytaj o bezpieczne farby certyﬁkowane!
Kamizelki wizualizacyjne – nowości** posiadają certyﬁkowane pasy odblaskowe, są dostępne w kolorach:
zielony, czerwony, czarny, różowy, niebieski. Są idealne pod nadruk. Ten segment naszej oferty jest odpowiedzią na
duże zapotrzebowanie rynku – głównie ﬁrm komercyjnych, które szukają odzieży w kolorystyce nawiązującej do
ich logo ﬁrmowego. Aktualną ofertą wyszliśmy temu zapotrzebowaniu naprzeciw .
Kamizelki odblaskowe naszej marki to gwarancja bezpieczeństwa, najwyższej jakości i przystępnej ceny!

* Produkt stanowi środek ochrony indywidualnej w rozumieniu rozp. Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r. Zgodność z Dyrektywą
EN ISO 20471:2013
** Produkt nie stanowi środka ochrony indywidualnej w rozumieniu rozp. Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r. Nie należy utożsamiać
z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony Indywidualnej 89/686/EWG wraz z późniejszymi
zmianami i aktami powiązanymi.

KAMIZELKI DLA DOROSŁYCH
Kamizelka odblaskowa dla dorosłych
K/2P/Y – ŻÓŁTA

Kamizelka odblaskowa dla dorosłych
K/2P/O – POMARAŃCZOWA

KAM23

•
•
•
•
•
•
•

kamizelka odblaskowa uniwersalna dla dorosłych
żółty materiał ﬂuorescencyjny, poliester 100%
dwa poziome pasy odblaskowe zgodne z normą EN471
kolor: żółty
obszycie lamówką żółtą
zapięcie z przodu na rzep
certyﬁkat EN ISO 20471:2013

Kamizelka odblaskowa siatkowa
na wiosnę i lato / Y

KAM22

•
•
•
•
•
•
•

kamizelka odblaskowa uniwersalna dla dorosłych
żółty materiał ﬂuorescencyjny, poliester 100%
dwa poziome pasy odblaskowe zgodne z normą EN471
kolor: pomarańczowy
obszycie lamówką pomarańczową
zapięcie z przodu na rzep
certyﬁkat EN ISO 20471:2013

Kamizelka odblaskowa siatkowa
na wiosnę i lato / O

KAM054

•
•
•
•
•
•
•
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kamizelka odblaskowa siatkowa, przewiewna podczas wysokich temperatur
materiał ﬂuorescencyjny, poliester 100%
dwa poziome pasy odblaskowe zgodne z normą EN471
kolor: żółty
obszycie lamówką żółtą
zapięcie z przodu na rzep
certyﬁkat EN ISO 20471:2013

KAM055

•
•
•
•
•
•
•

kamizelka odblaskowa siatkowa, przewiewna podczas wysokich temperatur
materiał ﬂuorescencyjny, poliester 100%
dwa poziome pasy odblaskowe zgodne z normą EN471
kolor: pomarańczowy
obszycie lamówką pomarańczową
zapięcie z przodu na rzep
certyﬁkat EN ISO 20471:2013

KAMIZELKI DLA DOROSŁYCH
Kamizelka wizualizacyjna dla dorosłych
indywidualne kolory

KAM78
KAM21
KAM103

•
•
•
•
•
•

KAM105

kamizelka wizualizacyjna dla dorosłych z odblaskowymi pasami zgodnymi z normą EN471
poliester 100%
obszycie lamówką zgodnie z zamieszczonymi zdjęciami
zapięcie z przodu na rzep
kolory: zielony, czerwony, czarny, niebieski, różowy
odzież idealna pod nadruk – nasz graﬁk wykona wizualizację kamizelki z Twoim logo

Narzutka odblaskowa – znacznik
bezrękawnik dla rowerzysty

KAM79

KAM104

Pokrowce do kamizelek zapinane na rzep

KAM80

POKR02

POKR01
• narzutka odblaskowa wkładana przez głowę z regulowanymi, odpinanymi rzepami
z obu stron, brak szwów bocznych
• pasy odblaskowe 5 cm na obwodzie i na ramionach, certyﬁkowane EN471
• wymiar uniwersalny: długość 75 cm, szerokość 52 cm, długość rzepa: 23 cm
• kolor: żółty / pomarańczowy

•
•
•
•
•

pokrowiec odblaskowy na rzep
kolor: żółty, pomarańczowy
poliester 100%
dzianina certyﬁkowana
pomieści kamizelkę odblaskową dla osoby dorosłej
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KAMIZELKI DLA DOROSŁYCH
PRZYKŁADY NADRUKÓW
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ZAWIESZKI ODBLASKOWE MIĘKKIE
Z PCV
USZTYWNIONE PIANKĄ
Nie wiesz, które gadżety odblaskowe wybrać dla swojego dziecka? Naszym zdaniem jedną z najlepszych
propozycji są miękkie zawieszki* odblaskowe naszej marki. Świetnie sprawdzają się nie tylko jako odblaski, lecz
także jako element ubioru, wystroju pokoju dziecięcego czy po prostu jako gadżety, nośniki reklamy.
Oprócz standardowych form (klips magnetyczny) zawieszki odblaskowe występują w wielu atrakcyjnych
kształtach:
• odblaskowe kształty pod nadruk logo MAXI: kółka w wielu kolorach, trójkąty, koniczynki itd. oraz kształty
MINI MIX: łapka, but, kółka w dwóch rozmiarach, prostokąt, kwadrat, elipsa, ołówek
• zawieszki odblaskowe policyjne i znaki ostrzegawcze (policyjne auto, policyjny van, zebra, znak ostrzegawczy
wykrzyknik, znak „Uwaga dziecko”, znak STOP)
• odblaski w kształcie zwierzaków domowych, leśnych i safari (krówka, piesek, kotek, lisek, świnka, zebra,
misie, wiewiórki, owce, lew, etc.)
• odblaski w kształcie apetycznych owoców (truskawka, śliwka, jabłko, gruszki, cytrynka)
• zawieszki odblaskowe dla fanów sportu (piłki, koszulki)
• zawieszki odblaskowe w kształcie samochodów (ciężarówki w trzech kolorach, auto czerwone, auta
policyjne)
• zawieszki odblaskowe telefony, królewny, dziewczynki/chłopcy, uśmiechnięte buźki
W naszym asortymencie dostępne są także inne zawieszki odblaskowe z nadrukiem w różnych kształtach
i kolorach. Wszystkie odblaski dla dzieci mają od 5 do 10 centymetrów i w komplecie zawierają łańcuszek kulkowy
lub karabińczyk, które umożliwiają przyczepienie ich np. do plecaka, roweru czy mebelka w pokoju dziecięcym.
Odblaski z nadrukiem to świetny pomysł na gadżet reklamowy! Nasz graﬁk wykona fachowe projekty gotowego
odblasku z Twoim logo – lub zaprojektuje kształt zawieszki wg życzenia naszego Klienta. Napisz do nas, nasze
możliwości projektowania są nieograniczone! Czekamy na Twoje pomysły – mamy też masę własnych –
zapraszamy!

* Gadżet odblaskowy pod nadruk. Produkt nie stanowi środka ochrony indywidualnej w rozumieniu rozp. Ministra Gospodarki
z 21.12.2005 r. Nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony
Indywidualnej 89/686/EWG wraz z późniejszymi zmianami i aktami powiązanymi.

ZAWIESZKI ODBLASKOWE MIĘKKIE
Policyjne

Znaki drogowe

ZAW26
ZAW42

ZAW43

ZAW49

ZAW50

ZWIERZĄTKA

ZAW54

ZAW05

Domowe

Safari

ZAW20

ZAW25

ZAW14

ZAW34

ZAW17

ZAW66

ZAW18

ZAW69

ZAW62

ZAW09

ZAW21

ZAW24

ZAW65

Leśne
ZAW67

ZAW51
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ZAW100

ZAW52

ZAW121

ZAW53

ZAW47

ZAW23

ZAWIESZKI ODBLASKOWE MIĘKKIE
Pojazdy

Postacie

ZAW60

ZAW61

ZAW33

ZAW55

ZAW32

ZAW39
ZAW103

Sportowe

ZAW44

ZAW101

ZAW102

ZAW45
ZAW125

ZAW127

ZAW128

ZAW30

Telefony

ZAW36

ZAW35

ZAW38

Owoce

ZAW56

ZAW59

ZAW94

ZAW58

ZAW57

ZAW71

ZAW70

ZAW29

ZAW31

ZAW48

19

ZAWIESZKI ODBLASKOWE MIĘKKIE
KSZTAŁTY UNIWERSALNE POD NADRUK LOGO – MAXI (6,5-7CM)

HIT

ZAW10

LED10

ZAW07

ZAW123

ZAW124

ZAW125

ZAW122

ZAW46

ZAW41

ZAW40

ZAW81

ZAW15

KSZTAŁTY UNIWERSALNE – MINI (3-4 CM)

ZAWMIKS00
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ZAWIESZKI ODBLASKOWE MIĘKKIE
Klipsy magnetyczne odblaskowe

HIT

NOWOŚĆ

ZAW106

•
•
•
•
•

ZAW105

uniwersalne zastosowanie: do odzieży, plecaka, na czapkę, na rękę
wykonane z folii odblaskowej PCV
zapięcie na wygodny, uniwersalny klips złożony z 2 magnesów, łatwy do zamocowania
wymiar: 7cm x 6 cm
kolory: srebrny / żółty

ZAWIESZKI ODBLASKOWE MIĘKKIE
z karabińczykami
Leśne

Policyjne

ZAW53

ZAW05

Postacie

ZAW54

ZAW101

ZAW103

ZAW102

Sportowe

ZAW44

ZAW45

ZAW36

ZAW35

ZAW38
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ZAWIESZKI ODBLASKOWE MIĘKKIE
Zawieszki – projekty na indywidualne na zamówienie

PRZYKŁADY NADRUKÓW
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ZAWIESZKI ODBLASKOWE TWARDE
Z PMMA
TRADYCYJNE ŚWIATEŁKA ODBLASKOWE
Kolorowe, zabawne i dobrze widoczne – to tylko niektóre zalety, które charakteryzują zawieszki odblaskowe
twarde* naszej marki. Idealnie sprawdzą się w roli odblaskowej dekoracji do tornistra, torby podróżnej czy
breloczka do kluczy. Wszystkie zawieszki odblaskowe posiadają karabińczyk metalowy, który umożliwiają ich
łatwy montaż do różnych przedmiotów. Oferowane przez nas produkty są wykonane z najwyższej klasy
materiałów, z należytą dbałością o każdy detal. Odblaski o wymiarze 5-7 cm dostępne są w różnych wzorach
i kolorach:
• odblaski twarde zwierzątka : lew, papuga, piesek, misie. Uwaga! Nowe wzory!
• odblaskowy uśmiech żółty
• hipopotamy, sowa
• odblaskowe kółka, romby – najlepsze pod nadruk
Wykonujemy również nadruki reklamowe metodą sitodruku, tampondruku lub pełnokolorowego UV, które
dodatkowo ozdobią wybrane przez Ciebie zawieszki odblaskowe.
Duża przestrzeń na zawieszce to idealna powierzchnia reklamowa! Takie zawieszki odblaskowe z nadrukiem
staną się wspaniałą wizytówką i promocją Twojej ﬁrmy, organizacji, placówki (np. przedszkola czy szkoły) lub innej
działalności. Produkty naszej marki to nie tylko zabawne i dobrze widoczne odblaski dla dzieci, lecz także
wspaniały pomysł na upominek dla Twoich potencjalnych klientów!

* Produkt nie zadrukowany stanowi środek ochrony indywidualnej w rozumieniu rozp. Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r.
Certyﬁkat CE EN 13356.

ZAWIESZKI ODBLASKOWE TWARDE
Zwierzątka i buźki

Misie z karabińczykiem

ZAW96

ZAW75

ZAW107

ZAW115

ZAW109

ZAW97

ZAW110
ZAW113

ZAW112

ZAW114

Kółka z karabińczykiem

ZAW01

ZAW04

ZAW03

ZAW02

PRZYKŁADY NADRUKÓW

Romby z karabińczykiem
ZAW78

ZAW72
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ZAW108

ZAW73

NOWOŚĆ

ODBLASKI DLA ŻŁOBKÓW
I PRZEDSZKOLI
Absolutną nowością są wprowadzane od tego sezonu produkty dla Najmłodszych*, którzy są jeszcze najmniej
świadomi zagrożeń, jakie niesie poruszanie się po ulicy, na spacerze czy w drodze z przedszkola. W trosce o nich
właśnie, wprowadzamy dostosowane rozmiarowo produkty, w szerokiej gamie kolorów, w których każdy Maluch
poczuje się bezpiecznie, a wesołe wzory zachęcą do systematycznego korzystania z nich, podczas zabaw na
świeżym powietrzu.
Jednym z takich produktów są kamizelki UU205, zarówno dla chłopca i dziewczynki w kolorze błękitnym
i różowym, w rozmiarze adekwatnym dla 2-4 latka z ciekawym rozłożeniem pasów odblaskowych nie tylko
w pasie, ale również na ramionach.
Wesołe nadruki słonia i koali w modelu kamizelek UU203 SŁOŃ I UU203 KOALA, na pewno spodobają się
Milusińskim. Modele te wprowadziliśmy na rynek w roku 2014 dla dzieci z grupy wiekowej 5-9 lat, ale na prośbę
naszych Klientów zdecydowaliśmy się na dodanie mniejszego rozmiaru dla dzieci 2-5 lat. Mamy nadzieję,
że sprostaliśmy Państwa oczekiwaniom!
Alternatywę dla kamizelek stanowią Mini V-Vesty, odblaskowe szelki zakładane przez głowę w ładnych
odcieniach: błękitnym, żółtym, pomarańczowym i różowym z gumeczkami po bokach.
Na każdym z tych produktów możemy wykonać nadruk: imię, nazwę przedszkola lub grupy do której należy
Dziecko. Rozwiązanie to idealnie sprawdzi się przy zorganizowanych wyjściach czy wycieczkach.
Personalizowanie produktu umożliwi szybkie zakwaliﬁkowanie Pociechy do grupy przez Opiekuna i dodatkowo
ułatwi zapewnienie bezpieczeństwa. Zadbajmy szczególnie o Najmłodszych, pozwalając im na bezpieczne
poznawanie otaczającego świata. Tak niewiele potrzeba, by ochronić to co najcenniejsze.
Pozycje ujęte w tym dziale są szczegółowiej opisane w działach KAMIZELKI ODBLASKOWE DLA DZIECI
i SZELKI ODBLASKOWE DLA DZIECI. Postanowiliśmy jednak utworzyć odrębny dział z ofertą dla małych dzieci,
aby zwrócić Państwa uwagę na małe rozmiary specjalnie dedykowane dla maluszków. Serdecznie zapraszamy!

*

Materiały certyﬁkowane EN 1150.

SZELKI ODBLASKOWE DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Kamizelka UU203 KOALA, STOP, SŁONIK

HIT

skompletuj zestaw
ze smyczą odblaskową

SMY09

Miniszelka V-Vest dla małych dzieci

HIT
SZEL14

KAM75

KAM02

KAM76

SZEL13

SZEL15

SZEL16

kamizelka UU205
Mały Smerf i Różowy Cukiereczek

kamizelka odblaskowa UU201

HIT

KAM101
KAM32
KAM102

Wąż spacerowy dla grup przedszkolnych

Kamizelka odblaskowa UU203KID

KAM07

KAM10
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KAM08

WĄŻ01

SZELKI ODBLASKOWE DLA DZIECI
Mini szelki odblaskowe* naszej marki to produkt przeznaczony dla przedszkolaków, który świetnie spełnia
swoją funkcję nie tylko w drodze do przedszkola, ale także podczas spacerów w ciągu dnia i wieczorem. Dobrze
wiemy, że maluchy są bardzo absorbujące i czasem lubią oddalić się od opiekuna. Lepiej być zawczasu
przygotowanym na takie sytuacje. Boczne gumeczki pozwalają lepiej przylegać szelkom do małych kurtek.
NOWOŚCIĄ są miniszelki w kolorze pomarańczowym, różowym i błękitnym – jest to doskonałe uzupełnienie
dotychczasowej oferty miniszelek żółtych.
Szelki V-VEST* dla uczniów wykonane są z materiału ﬂuorescencyjnego w kolorze żółtym lub
pomarańczowym i posiadają wgrzane paski odblaskowe typu heat transfer. Ich rozmiar jest uniwersalny, dzięki
czemu pasują na większość dzieci w wieku szkolnym. Ten model szelek nie ma gumek z boku – dlatego jest
produktem przeznaczonym dla dzieci w wieku od 5 do 16 lat.
Ciekawym gadżetem odblaskowym jest również nakładka odblaskowa MIŚ** dwustronna z proﬁlowanymi
szelkami. Nakładka odblaskowa wykonana jest z folii mikropryzmatycznej żółtej: jest lekka i łatwo się ją czyści.
Doskonały produkt pod nadruk.
Wszystkie powyższe gadżety odblaskowe można przyozdobić w nadruki reklamowe promujące Twoją ﬁrmę
lub w graﬁkę wybraną przez Państwa pociechę. Odblaski z nadrukiem to także idealny pomysł na ciekawy,
spersonalizowany prezent. Zapraszamy!

*

Materiały certyﬁkowane EN1150 , z wyłączeniem dzianin różowej i niebieskiej.

** Gadżet odblaskowy pod nadruk. Produkt nie stanowi środka ochrony indywidualnej w rozumieniu rozp. Ministra Gospodarki
z 21.12.2005 r. Nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony
Indywidualnej 89/686/EWG wraz z późniejszymi zmianami i aktami powiązanymi.

SZELKI ODBLASKOWE DLA DZIECI
Miniszelka V-Vest dla małych dzieci z gumkami

HIT

SZEL14

SZEL13

SZEL15

SZEL16

• przeznaczenie: małe dzieci w wieku żłobek-wczesnoprzedszkolne
• dzianina: poliester 100%, gramatura: 120 g/1m2
• materiał: dzianina pełna (kolor żółty, pomarańczowy) – dzianina siatkowa
(kolor niebieski, różowy)
• rodzaj taśmy: odblaskowy heat transfer
• materiał certyﬁkowany EN115
• zapięcie: wkładane przez głowę, elastycznie gumki po bokach w kolorze szelki
• przeznaczone dla dzieci w wieku: 2-4 lata

MIŚ – nakładka odblaskowa

SZEL17
•
•
•
•
•
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nakładka odblaskowa dwustronna żółta w zabawnym kształcie misia
przeznaczenie: dzieci w wieku przedszkolnym / wczesnoszkolnym
doskonała ochrona dzieci w trudnych warunkach atmosferycznych oraz nocą
łatwa w zakładaniu , dla różnych grup wiekowych
przeznaczone dla dzieci w wieku: 2-5 lat, 6-9 lat

Szelki odblaskowe V-Vest dla uczniów
bez gumek

SZEL02
•
•
•
•
•
•
•
•

przeznaczenie: uczniowie, młodzież
dzianina: poliester 100%, gramatura: 120 g/1m2
kolor: żółty, pomarańczowy
rozmiar: uniwersalny, brak gumek i szyć po bokach
rodzaj taśmy: odblaskowy heat transfer
materiał certyﬁkowany EN115
kolor: żółty / pomarańczowy
przeznaczone dla dzieci w wieku: 5-9 lat, 10-13 lat, 13-16 lat

PRZYKŁADY NADRUKÓW

SZEL03

SZELKI ODBLASKOWE DLA DOROSŁYCH
Oferujemy szeroki wybór szelek odblaskowych dla dorosłych*, które odbijają padające światło podczas
wieczornych spacerów, biegania, jazdy na rowerze, motorze lub wielu innych, często nieprzewidywalnych
sytuacji.
Szelki odblaskowe gumowe są wykonane z żółtej taśmy ﬂuoroscencyjnej, z odblaskowym pasem w środku.
Z uwagi na możliwość regulacji poziomej i pionowej mają rozmiar uniwersalny. Dzięki temu bez problemu można
założyć je latem, kiedy odzież jest cienka lub zimą na odzienie wierzchnie. Można na nich wykonać nadruk
reklamowy (na pasie lub sprzączce – nawet w pełnym kolorze).
Szelki odblaskowe ukośne z żółtym lub czarnym pasem zapinane na sprzączkę są gadżetem odblaskowym,
który idealnie sprawdza się podczas jazdy na motorze i nie ogranicza przy tym ruchów. Metalowe sprzączki
świetnie trzymają się skórzanej odzieży, dlatego są wygodne i niezwykle komfortowe. Dzięki regulacji można
dopasować je zarówno do kobiecej, jak i męskiej sylwetki. Po zwinięciu szelki zajmują bardzo mało miejsca, dlatego
bez problemu można przechowywać je w torebce czy samochodzie.
Zapraszamy!

* Gadżet odblaskowy pod nadruk. Produkt nie stanowi środka ochrony indywidualnej w rozumieniu rozp. Ministra Gospodarki
z 21.12.2005 r. Nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony
Indywidualnej 89/686/EWG wraz z późniejszymi zmianami i aktami powiązanymi.

SZELKI ODBLASKOWE DLA DOROSŁYCH
Szelka odblaskowa gumowa z regulacją

HIT
SZEL01

•
•
•
•

produkt idealny dla rowerzysty, motocyklisty, biegacza, pieszego , osoby starszej
elastyczne pasy odblaskowe z regulacją pionową i poziomą (wzrost 164-192cm)
zapięcie na klamrę zatrzaskową
uniwersalne zastosowanie

Szelka ukośna żółta
z czarnym pasem

SZEL10

• produkt idealny dla rowerzysty, motocyklisty, biegacza,
pieszego
• rozmiar uniwersalny – duży zakres regulacji
• zapięcie na plastikowy klip
• kolor żółty z szarym pasem odblaskowym, czarny pas
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Szelka ukośna
żółta z szarym pasem

Szelka ukośna żółta
pryzmatyczna PCV

SZEL06

• produkt idealny dla rowerzysty, motocyklisty, biegacza,
pieszego
• rozmiar uniwersalny – duży zakres regulacji
• zapięcie na plastikowy klip
• kolor żółty – taśma żółta zygzak

SZEL09

• produkt idealny dla rowerzysty, motocyklisty, biegacza,
pieszego
• rozmiar uniwersalny – duży zakres regulacji
• zapięcie na plastikowy klip
• kolor żółty z szarym pasem odblaskowym, żółty pas
z szarym odblaskiem

AKCESORIA MOTOCYKLOWE
Nasza najnowsza oferta odblaskowa skierowana do motocyklistów* z pewnością zainteresuje użytkowników
motocykli i motorowerów.
Do produkcji tych akcesoriów używamy najwyższej jakości taśm i folii pryzmatycznych PCV. Wzięliśmy pod
uwagę dużą powierzchnię odblasku oraz „ukryliśmy” podkładowy materiał siatkowany używając usztywnionych
dzianin w czarnym kolorze.
Prawie każdy model posiada regulację z przodu oraz po bokach (rzepy). Uwzględniliśmy zróżnicowane postury
naszych Klientów oraz fakt, iż najczęściej używają oni grubych, skórzanych kurtek, na które zakładają motorowe
kamizelki odblaskowe.
Niektóre modele zaopatrzone są w odblaskowe emblematy POLSKA.
Oferujemy też tradycyjne certyﬁkowane kamizelki odblaskowe policyjne – wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi. Uzupełnieniem tej oferty są odblaskowe naramienniki, które mogą
zostać zakupione osobno.
Odblaskowy pas z regulacją jest świetnym uzupełnieniem wyposażenia motocyklisty.
Na większości szelek MOTO można wykonać atrakcyjne nadruki – Zapraszamy!

* Gadżet odblaskowy pod nadruk. Produkt nie stanowi środka ochrony indywidualnej w rozumieniu rozp. Ministra Gospodarki
z 21.12.2005 r. Nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony
Indywidualnej 89/686/EWG wraz z późniejszymi zmianami i aktami powiązanymi.
Wyjątek : kamizelki odblaskowe policyjne – produkt certyﬁkowany.

AKCESORIA MOTOCYKLOWE
Kamizelka motocyklowa czarna,
pryzma żółta

Kamizelka motocyklowa czarna, kulka szara

MOTO02
•
•
•
•
•

MOTO01

rozmiar uniwersalny
wykonane dzianiny poliestrowej z naszytą taśmą odblaskową szarą
z regulacją na rzepy (2 boki i przód)
możliwość nadruku
kolor: szary, żółty (MOTO03)

• rozmiar uniwersalny
• wykonane dzianiny poliestrowej z naszytą taśmą odblaskową
pryzmatyczną żółtą
• z regulacją na rzepy (2 boki i przód)
• możliwość nadruku

Kamizelka motocyklowa POLSKA 1 pas –
– pryzma

Kamizelka motocyklowa żółta, pryzma żółta

MOTO04

• rozmiar uniwersalny
• wykonane dzianiny poliestrowej z naszytą taśmą odblaskową
pryzmatyczną żółtą
• z regulacją na rzepy (2 boki: przód i tył)
• możliwość nadruku
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MOTO06

•
•
•
•

kamizelka motocyklowa z czarnej siatki, z taśmą pryzmatyczną żółtą
zapinana na zamek z przodu, po bokach zapięcia na rzep z regulacją
z dwoma pionowymi i jednym poziomym pasem z taśmy pryzmatycznej
kamizelka ma naszyte dwie naszywki POLSKA – mniejsza z przodu, większa na plecach

AKCESORIA MOTOCYKLOWE
Kamizelka motocyklowa POLSKA 2 pasy –
– pryzma

Kamizelka uniwersalna POLICYJNA

MOTO05

•
•
•
•

kamizelka motocyklowa z czarnej siatki, z żółtą taśmą pryzmatyczną
zapinana na zamek z przodu, boki zszyte (możliwość wszycia rzepów)
z dwoma poziomymi pasami z taśmy pryzmatycznej
kamizelka ma naszyte dwie naszywki POLSKA – mniejsza z przodu, większa na plecach

Naramienniki odblaskowe motocyklowe –
– pryzma

KAM110
•
•
•
•
•

kamizelka z żółtej tkaniny ﬂuorescencyjnej – certyﬁkowanej
z naszytymi trzema pasami z taśmy pryzmatycznej
zapinana na klip z przodu
z przodu mniejszy, z tyłu większy emblemat POLICJA
przeznaczenie: służby mundurowe, produkt certyﬁkowany

Pas odblaskowy PCV z regulacją na klip,
żółty

MOTO07

•
•
•
•

naramienniki odblaskowe z folii pryzmatycznej PCV
regulacja na rzep, rozmiar uniwersalny
wymiar: 58 cm x 25 cm (szerokość taśmy: 8 cm)
komplet do kamizelki policyjnej lub jako samodzielny produkt

•
•
•
•

zapinany na klamrę zatrzaskową
wymiar: 133 cm x 5 cm
uniwersalne zastosowanie
idealny dla rowerzysty

PAS04
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AKCESORIA MOTOCYKLOWE
PRZYKŁADY NADRUKÓW
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AKCESORIA DLA ROWERZYSTÓW
Lubisz spędzać swój wolny czas na rowerze? A może dojeżdżasz codziennie do pracy lub szkoły na dwóch
kółkach? Koniecznie powinieneś zaopatrzyć się w szelki odblaskowe gumowe* z regulacją naszej marki.
Narzutki odblaskowe dla rowerzystów wykonane są z materiałów certyﬁkowanych – są zakładane przez
głowę , nie zszyte po bokach – zapinane na regulowane rzepy, w rozmiarze uniwersalnym. Narzutki są doskonałym
nośnikiem informacji, np. hasła rajdu rowerowego lub logo gminy / miasta.
Kolejnym gadżetem odblaskowym, który zainteresuje rowerzystów i motocyklistów są chusty odblaskowe
w rozmiarze dla dorosłych. Można nosić je zarówno na szyi, jak i na głowie. To nie tylko fajne gadżety odblaskowe,
lecz także ochrona przed warunkami atmosferycznymi: wiatrem i deszczem. Jeśli chciałbyś się odróżnić od innych
cyklistów, zdecyduj się na chusty odblaskowe z nadrukiem. Chusty dostępne są w 3 kolorach : pomarańczowy,
żółty, zielony.
Rękawy odblaskowe na rower to kolejne odblaski naszej marki, które możesz przymocować do ramy swojego
roweru. Wykonane z folii pryzmatycznej zapinane na rzep są odporne i wytrzymałe na wpływ czynników
zewnętrznych. Na rękawy możemy nanieść także nadruki reklamowe, które będą świetną promocją Twojej
działalności.
Jeśli szukasz bardziej trwałego rozwiązania, idealną propozycją będą specjalnie opracowane rowerowe
naklejki odblaskowe wykonane z folii o podwyższonej odporności. Dostępne są w 3 kolorach i mają bardzo
uniwersalne zastosowanie. Możesz umieścić je w dowolnym miejscu na Twoim rowerze, tak, abyś był jak najlepiej
widoczny.
Patyczki odblaskowe i kulki odblaskowe ﬁrmy 3M* na rower to nasza najnowsza propozycja – warto dać się
zauważyć samochodom w ruchu ulicznym. Pamiętaj Rowerzysto! jednorazowy montaż – a zabezpieczenie trwałe
– nie przegap naszych nowości na rynku i chroń się skutecznie! Na opakowaniach zbiorczych możemy zamieścić
Twoje logo. Zapraszamy!

* Gadżet odblaskowe pod nadruk. Produkt nie stanowi środka ochrony indywidualnej w rozumieniu rozp. Ministra Gospodarki
z 21.12.2005 r. Nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony
Indywidualnej 89/686/EWG wraz z późniejszymi zmianami i aktami powiązanymi.
** Produkt certyﬁkowany CE EN13356

AKCESORIA DLA ROWERZYSTÓW
Szelki odblaskowe gumowe

Narzutka odblaskowa

KAM80

SZEL01
•
•
•
•

rozmiar uniwersalny (wzrost: 164 - 192 cm)
z dużą regulacją na klamry, regulacja pionowa i pozioma
wykonane z żółtej taśmy elastycznej
możliwość wykonania nadruku

Chusty odblaskowe

CHUS004

36

CHUS002

•
•
•
•
•

szerokość: 52 cm
długość: 75 cm
pasy odblaskowe o szer. 5 cm
narzutka wkładana przez głowę z regulowanymi rzepami z obu stron
rozmiar uniwersalny

KAM79

Pas PCV regulowany

CHUS003

•
•
•
•

zapinany na klamrę zatrzaskową
wymiar: 133 cm x 5 cm
uniwersalne zastosowanie
idealny dla rowerzysty

PAS04

AKCESORIA DLA ROWERZYSTÓW
Rękawy odblaskowe

Naklejki odblaskowe arkusz

REK01

NAK23

NAK21
NAK22

•
•
•
•
•

mocowanie na rzep o szerokości 4 cm na ramę rowerową
odblaskowa folia pryzmatyczna
wypełnienie – sztywny wypełniacz z PCV
wymiary: 18,5 cm x 22,5 cm
kolor: żółty

•
•
•
•
•

Patyczki odblaskowe na szprychy 3M

3 kolory do wyboru: czerwony, żółty i srebrny
aż 8 naklejek na jednym arkuszu o wymiarze 21 cm x 10,5 cm
uniwersalne zastosowanie
jedna naklejka szer. 1,5 cm dł. 10 cm
podwyższona jakość folii – mocna przyczepność na trudne warunki atmosferyczne

Kulki odblaskowe 3M

miejsce na Twoje logo

ROWER02

ROWER01
•
•
•
•
•

odblaskowe patyczki zakładane na szprychy
36 szt. w komplecie – blister
wymiar patyczka: 70 mm x 7 mm
instrukcja obsługi na opakowaniu
certyﬁkacja 3M – produkt zgodny z CE EN13356

•
•
•
•
•

kulki odblaskowe zakładane na szprychy
komplet zawiera 36 sztuk różnokolorowych kulek
wymiar kulki: 13 mm x 15 mm
instrukcja obsługi na opakowaniu
certyﬁkacja 3M – produkt zgodny z CE EN13356
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AKCESORIA DLA ROWERZYSTÓW
Sakwa odblaskowa

Lampki rowerowe z czterema diodami LED

ROWER03
•
•
•
•
•
•
•

sakwa rowerowa wykonana z czarnej dzianiny wodoodpornej
wymiar: 12 cm x 23 cm
zapinana na rzep z przodu
sakwa posiada taśmę odblaskową o szerokości 5 cm
do zamocowania pod siodełkiem lub na ramie roweru, taśmy regulowane z klipem
sakwy szyte na indywidualne zamówienie
termin realizacji 3-5 dni

LED01

•
•
•
•
•
•

LED02

z mocowaniem i śrubą – biała na przód, czerwona na tył roweru
wyposażona w 4 diody LED
wymiar lampki: 6 cm x 4,5 cm
w komplecie 2 baterie paluszki
idealna ochrona dla rowerzysty w ruchu ulicznym
światło stałe lub migające

PRZYKŁADY NADRUKÓW
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WORKI ODBLASKOWE,
POKROWIEC ODBLASKOWY NA PLECAK
Workoplecaki odblaskowe* naszej marki to świetne rozwiązanie zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Lubisz
wieczorne przejażdżki na rowerze lub dopiero wtedy masz czas, żeby pobiegać? Worki odblaskowe na plecy bez
problemu pomieszczą wodę i wszelkie niezbędne gadżety, a do tego będą świecić, odbijając padające światło
nadjeżdżających pojazdów na słabo lub w ogóle nieoświetlonej drodze. Są wykonane dokładnie z tych samych
materiałów co kamizelki odblaskowe!
To samo dotyczy dzieci, które często pokonują pieszo trasę do i ze szkoły. Worki odblaskowe na plecy
wykonane są z dzianiny odbijającej światło w kolorze żółtym lub pomarańczowym z odblaskiem EN471.
Pośród gadżetów odblaskowych naszej marki znajdziesz również worki odblaskowe* na strój gimnastyczny.
Takie odblaski dla dzieci to proste i praktyczne rozwiązanie, które Twoja pociecha z całą pewnością przyjmie
z uśmiechem na twarzy. Do worka bez problemu mieszczą się buty, ubranie, a także woda. Ponadto worek niesiony
w ręce odciąża kręgosłup, a jego ﬂuorescencyjny kolor nie pozwoli dziecku o nim zapomnieć i gdzieś zostawić.
Worki odblaskowe z nadrukiem mogą być nie tylko gadżetem odblaskowym, ale także świetną reklamą Twojej
ﬁrmy. Nadruki reklamowe umieszczane w centralnym, najlepiej widocznym miejscu worka, wykonywane są
metodą termotransferu, sitodruku lub sublimacji, dzięki czemu mogą być czarne, ale też kolorowe. Odblaski
z nadrukiem to także ciekawy pomysł na spersonalizowanie prezentu dla dziecka. Na pewno chętnie będzie nosił
gadżet odblaskowy z nadrukiem swojego ulubionego bohatera.
NOWOŚCIĄ jest wodoodporny odblaskowy pokrowiec na plecaki ściągany na sznurki. Dziecko ubrane
w kamizelkę odblaskową, z założonym plecakiem – może być niedostatecznie widoczne dla nadjeżdżającego
samochodu. Odblaskowy pokrowiec na plecak z pewnością wyeliminuje ten problem. Większość tego typu
produktów oferowanych na rynku wykonana jest tylko z ortalionu. Nasz pokrowiec został od wewnątrz
zalaminowany gumową powłoką nie przepuszczającą wody i śniegu. Wilgoć nie ma szans!
Zapraszamy!

*

Wykonano z materiałów certyﬁkowanych EN471.

WORKI ODBLASKOWE
Worek odblaskowy na plecy (38 cm x 33 cm)

Worek odblaskowy (38 cm x 33 cm)

WOR02

WOR03

WOR01

•
•
•
•
•

również do zamocowania na tornister
dzianina ﬂuorescencyjna z pasem odblaskowym zgodnym z normą EN 471
kolory: żółty
świetne miejsce na reklamę
kolor żółty lub pomarańczowy

Pokrowiec wodoodporny na plecak

HIT

NOWOŚĆ

POK05

•
•
•
•
•
•
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pokrowiec wodoodporny na plecak lub sakwę rowerową – NOWOŚĆ!
2 pasy odblaskowe
sznurek ściągany do regulacji
tkanina ﬂuorescencyjna 100% poliester
możliwość nadruku
wymiar całkowity: 58 cm x 52 cm (rozłożony na płasko)

• worek na buty lub strój gimnastyczny
• dzięki ﬂuorescencyjnej tkaninie dziecko jest widoczne w drodze do szkoły
• taśma srebrna zgodna z normą EN471

PRZYKŁADY NADRUKÓW

CHUSTY ODBLASKOWE
Chusty odblaskowe* naszej marki to niezwykle praktyczny gadżet odblaskowy, przeznaczony dla dzieci i nie
tylko. Tego typu odblaski, dzięki trzem różnym kolorom (żółty, pomarańczowy lub zielony) i wzorom (nadruki
reklamowe), pomagają pogrupować uczniów, przedszkolaki, dzieci w żłobkach, harcerzy czy też uczestników
obozów i kolonii. Te odblaski dla dzieci można nosić na szyi lub na głowie, dzięki czemu są zauważalne już z daleka w
dzień oraz wieczorem. W awaryjnych sytuacjach sprawdzą się również jako przewieszki na rowerze czy plecaku,
gdyż wykonane są dokładnie z tych samych materiałów certyﬁkowanych co kamizelki odblaskowe.
Chusty odblaskowe naszej marki wykonane są z lekkiej i przyjemnej dzianiny ﬂuorescencyjnej, o wymiarach
50x50x78 centymetrów. W głównym rogu wszyte mają paski odblaskowe odbijające padające światło.
Na życzenie możemy wykonać na chustach dowolny nadruk reklamowy metodą sublimacji lub sitodruku
w centralnym ich obszarze. Chusty odblaskowe z nadrukiem to świetny pomysł na gadżet reklamowy dla
Klientów ﬁrmy, który przez swój ostry kolor na pewno będzie rzucał się w oczy i nie da o sobie zapomnieć. Gadżety
odblaskowe z nadrukiem to także rozwiązanie, które pomoże wyróżnić grupę dzieci na obozie lub wycieczce.
Ponadto odblaski z nadrukiem mogą też stać się fajnym, zindywidualizowanym pomysłem na prezent dla Twojej
pociechy.

*

Wykonano z materiałów certyﬁkowanych EN471.

CHUSTY ODBLASKOWE
Chusta odblaskowa
pomarańczowa

CHUS004

Chusta odblaskowa
zielona

CHUS003

• z dzianiny ﬂuorescencyjnej
• z wszytym pasem odblaskowym
• do założenia na głowę lub szyję

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
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Chusta odblaskowa
żółta

CHUS002

• wymiary: 50 x 50 x 78 cm
• wykończone lamówką
• materiały certyﬁkowane EN471

PRZYKŁADY NADRUKU

CZAPKI ODBLASKOWE
Czapki odblaskowe* naszej marki wykonane są z przewiewnej dzianiny bawełnianej z niewielkim dodatkiem
poliestru. Dzięki temu można je nosić w różnych warunkach pogodowych: zarówno chłodną jesienią czy wiosną,
jak i podczas wakacyjnych upałów. Czapki dostępne są w kolorze żółtym kanarkowym, ciemnożółtym
i pomarańczowym. Posiadają odblaskowe obszycia.
Wszelkiego rodzaju odblaski są przydatne podczas spacerów, wypadów za miasto, wycieczek czy uprawiania
sportów na świeżym powietrzu.
Czapki odblaskowe to również świetny sposób na wyróżnienie grupy dzieci w tłumie ludzi, na przykład podczas
zielonej szkoły, kolonii, obozu lub innego wyjazdu zorganizowanego. Dzieci i młodzież ucieszą się z takiego
upominku i z chęcią będą go nosić. Dzięki temu będą bardziej widoczne w mieście, na plaży czy podczas wędrówki
w górach. Gadżety odblaskowe w formie czapek świetnie sprawdzą się nie tylko jako odblaski dla dzieci w wieku od
6 do 15 lat, lecz także dla dorosłych, np. na wyjazdach integracyjnych czy podczas zawodów sportowych.
Na wszystkich czapkach wykonujemy nadruki jedno- lub wielokolorowe. Zapraszamy!

* Produkt nie stanowi środka ochrony indywidualnej w rozumieniu rozp. Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r. Nie należy utożsamiać
z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony Indywidualnej 89/686/EWG wraz z późniejszymi
zmianami i aktami powiązanymi.

OPASKI ODBLASKOWE DLA DOROSŁYCH I DZIECI

CZAP02

CZAP04

•
•
•
•

czapka z taśmą odblaskową
materiał: poliester 140g/m2
dostępne kolory: żółty, pomarańczowy
wykonujemy nadruki metodą termotransferu, sitodruku lub sublimacji

PRZYKŁAD NADRUKU

CZAP03
•
•
•
•
•
•
•

44

rozmiar uniwersalny
100% bawełna
naszyte taśmy odblaskowe
dostępne kolory: żółty
rozmiar dla dorosłych z regulacją
taśma odblaskowa na daszku, wokół czapki, odblaskowy guzik na czubku
wykonujemy nadruki metodą termotransferu, sitodruku lub sublimacji

NAKLEJKI ODBLASKOWE
Naklejki odblaskowe* to jeden z gadżetów odblaskowych naszej marki przeznaczonych dla dzieci. Czasami
jako rodzice nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, w których może znaleźć się nasza pociecha,
dlatego dobrze jest być przygotowanym na każdą ewentualność. Pomogą Ci w tym odblaski dla dzieci w formie
naklejek, które z łatwością można przykleić na plecak czy kurtkę, a także inny przedmiot, który dziecko zawsze ma
ze sobą. Te gadżety odblaskowe wykonane z folii pryzmatycznej są bardzo trwałe i odporne na działanie
czynników atmosferycznych, takich jak deszcz czy ostre słońce. Śmiało można nakleić je na rower, hulajnogę, rolki
lub kask (także ten do jazdy na nartach czy snowboardzie).
Oferujemy Państwu naklejki odblaskowe , które standardowo dostępne są w następujących wzorach: Wesołe
buźki, łapki, duszki, komplet odblaskowych kwiatków i wiele innych.
Wymiary wahają się od 5 do 9 cm szerokości i wysokości, dlatego możemy zapewnić, że odblaski są zauważalne
nawet z dużej odległości. Ponadto na życzenie Klienta na naklejkach możemy umieścić dowolny nadruk
reklamowy, jedno- lub pełnokolorowy. To genialny pomysł na reklamę ﬁrmy lub szkoły, a także wyróżnienie grupy
dzieci na spacerze czy też obozie.
Zwracamy też uwagę na specjalnie opracowane naklejki rowerowe w arkuszach – w formie prostokątów
w kolorach : żółty, czerwony, srebrny. Odblaskowymi paskami z arkuszy można sobie dowolnie okleić rower – tak,
aby spowodować jego maksymalną widoczność.
Dla najbardziej wymagających Klientów jesteśmy w stanie wyprodukować odblaski z nadrukiem
o indywidualnym kształcie.

* Gadżet odblaskowy pod nadruk. Produkt nie stanowi środka ochrony indywidualnej w rozumieniu rozp. Ministra Gospodarki
z 21.12.2005 r. Nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony
Indywidualnej 89/686/EWG wraz z późniejszymi zmianami i aktami powiązanymi.

NAKLEJKI ODBLASKOWE
Buzie (7 cm)

Łapki (6,5 cm)

Duszki (6,5cm)

NAK02

NAK04

NAK12

NAK06

NAK01

NAK03

NAK11

NAK05

Koła (7 cm)

NAK07

Naklejki odblaskowe arkusz

NAK08

NAK14

• do naklejenia na tornistry, plecaki itp.
• materiał: folia pryzmatyczna odblaskowa

Kwiatki – komplet
NAK10

•
•
•
•
PRZYKŁADY NADRUKÓW
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naklejki odblaskowe na arkuszu
miks wzorów buziek
wymiar: 5 cm
arkusz: 16 szt. naklejek, wymiar arkusza: 22 cm x 25 cm

NAK26

SMYCZE ODBLASKOWE
Smycze odblaskowe* naszej marki to świetny przykład na to, jak połączyć przyjemne z pożytecznym!
Po pierwsze są bardzo praktyczne. Wyposażone są w wygodny karabińczyk i dodatkową złączkę do telefonu,
dzięki czemu można na nich zawiesić klucze lub komórkę. Po drugie świetnie wyglądają i przyciągają wzrok!
Oferowane przez nas smycze odblaskowe są wykonane tylko z najlepszych materiałów, które warunkują ich
estetykę, jakość, odporność oraz trwałość. Smycze odblaskowe występują w szerokiej gamie kolorystycznej. Do
wyboru Klienci mają kolor żółty, czerwony, granatowy, pomarańczowy, zielony i szary. Dostępne są również
modele z nadrukowanym misiem koala lub słonikiem – te wzory szczególnie sprawdzają się jako prezenty dla
dzieci! Umożliwiają dziecku nadzór nad kluczami i telefonem.
Smycze odblaskowe mogą być również doskonałym gadżetem promującym Twoją ﬁrmę lub inną działalność.
Na życzenie Klienta wykonujemy na nich spersonalizowane nadruki reklamowe metodą sitodruku lub sublimacji.
Na odblaskowym tle logo Twojej ﬁrmy lub hasło reklamowe będą bardzo dobrze widoczne i przyciągną uwagę
Twoich potencjalnych Klientów. Odblaski z nadrukiem można również wykorzystać jako nagrody w różnego typu
konkursach czy zawodach sportowych i oznakować je logo sponsorów lub organizatorów (np. szkoły lub klubu
sportowego). Pozwól nam udekorować nasze odblaski Twoim pomysłem!

* Gadżet odblaskowy pod nadruk. Produkt nie stanowi środka ochrony indywidualnej w rozumieniu rozp. Ministra Gospodarki
z 21.12.2005 r. Nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony
Indywidualnej 89/686/EWG wraz z późniejszymi zmianami i aktami powiązanymi.

SMYCZE ODBLASKOWE
Smycz odblaskowa wąska

SMY02

Smycz odblaskowa z łącznikiem

SMY03

SMY05

SMY06
•
•
•
•
•

SMY04

SMY01

dostępne kolory: żółty, czerwony, granatowy, pomarańczowy, zielony, szary
wymiary: 90 cm x 1,5 cm
wykończenie: kółeczko z karabińczykiem
dodatkowa złączka do telefonu komórkowego
możliwość wykonania nadruku

Smycz odblaskowa koala / słoń

SMY09
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kolor: żółty, szary
wykończenie: kółeczko z karabińczykiem, dodatkowa złączka do telefonu komórkowego
dodatkowa złączka do telefonu komórkowego
możliwość wykonania nadruku
wymiar 90 cm x 2cm
100% taśma poliestrowa w kolorze żółtym lub szarym
efekt odbicia światła uzyskaliśmy dzięki dwustronnie przetkanej tasiemce odblaskowej 1,5 mm
smycz idealna pod nadruk full color, już od 50 szt!
gwarantujemy doskonałą jakość nadruku

PRZYKŁADY NADRUKÓW

SMY08

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

kolor: żółty
wykończenie: kółeczko z karabińczykiem
dodatkowa złączka do telefonu komórkowego
nadrukowany miś koala lub słoń – skompletuj z kamizelką w tym samym wzorze (str. 10)

SMY07

T-SHIRTY ODBLASKOWE
T-shirty odblaskowe dla sportowców to jeden z gadżetów odblaskowych naszej marki, których szeroka
funkcjonalność i wysoka jakość zadowoli nawet najbardziej wymagających Klientów. Szukasz T-shirta, który
sprawdzi się latem podczas aktywności uprawianej na świeżym powietrzu? Masz dosyć przegrzania i pocenia,
które towarzyszą Ci podczas wieczornej jazdy na rowerze lub biegania? W takim wypadku najlepszym
rozwiązaniem będą dla Ciebie T-shirty odblaskowe naszej marki. Dodatkowym walorem produktu jest fakt, że
jego wzór jest zastrzeżony, dlatego możesz być pewny, że zbyt często nie spotkasz drugiej osoby w takiej samej
koszulce posiadającej odblaski.
Bieganie staje się naszym narodowym hobby i szturmem podbija serca nowych fanów tego sportu. Trenuj
wygodnie i bezpiecznie !
T-shirty odblaskowe naszej marki wyprodukowane są z oddychającej, ﬂuoroscencyjnej dzianiny o grubości
160 gramów. Materiał jest przewiewny, dlatego minimalizuje pocenie i idealnie nadaje się do uprawiania
wszelkich aktywności sportowych na powietrzu. Żółty kolor z wgrzanymi pasami odblaskowymi, nadaje się do
noszenia zarówno w dzień, jak i po zmroku. Koszulki to gadżety odblaskowe dla dorosłych, ale także świetne
odblaski dla dzieci, które są najbardziej aktywne właśnie latem. Oferujemy T-shirty odblaskowe w czterech
rozmiarach: S – przeznaczony dla dzieci, L – dla młodzieży, XL – dla dorosłych, XXL – dla dorosłych o większych
gabarytach.
Od roku 2016 T-shirty odblaskowe dostępne również w wersji FAMME dla kobiet, ze zgrabnym wcięciem
w talii.

* Gadżet odblaskowy pod nadruk. Produkt nie stanowi środka ochrony indywidualnej w rozumieniu rozp. Ministra Gospodarki
z 21.12.2005 r. Nie należy utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony
Indywidualnej 89/686/EWG wraz z późniejszymi zmianami i aktami powiązanymi.

T-SHIRTY ODBLASKOWE
T-shirt odblaskowy dla dorosłych
z dwoma ukośnymi pasami

T-shirt odblaskowy dla dorosłych
z jednym pasem ukośnym

KAN4

• nowoczesna koszulka odblaskowa oddychająca, z miękkiego gładkiego materiału, kolor żółty
FLUO, poliester 100%
• nadaje się do uprawiania sportów i codziennego noszenia
• interesujący, asymetrycznie podzielony dekolt, krój z bocznymi szwami
• rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL - dokładna tabela rozmiarów na końcu katalogu
• dwa ukośne odblaskowe pasy z przodu – tył bez pasów (np. pod nadruk) - MODEL KAN4

T-shirt odblaskowy dla dorosłych z pasami
na rękawkach, brzuchu i plecach

KAN3

• nowoczesna koszulka odblaskowa oddychająca, z miękkiego gładkiego materiału, kolor żółty FLUO
poliester 100%
• nadaje się do uprawiania sportów i codziennego noszenia
• interesujący, asymetrycznie podzielony dekolt, krój z bocznymi szwami
• rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL - dokładna tabela rozmiarów na końcu katalogu
• jeden ukośny odblaskowe pas z przodu – drugi taki sam pas z tyłu - MODEL KAN3

Zdjęcie dekoltu i pasa odblaskowego

PRZYKŁADY NADRUKÓW

KAN2

• nowoczesna koszulka odblaskowa oddychająca, z miękkiego gładkiego materiału, kolor żółty FLUO
poliester 100%
• nadaje się do uprawiania sportów i codziennego noszenia
• interesujący, asymetrycznie podzielony dekolt, krój z bocznymi szwami
• rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL – dokładna tabela rozmiarów na końcu katalogu
• dwa ukośne odblaskowe pas z przodu – dwa ukośne odblaskowe pasy z tyłu + odblaskowe
wgrzewy na rękawkach – MODEL KAN2
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UWAGA: tabela rozmiarów na końcu katalogu

PRODUKTY Z DIODAMI LED
Gadżety odblaskowe z diodami LED* to obecnie bardzo modne i przydatne akcesoria, które cieszą się dużym
zainteresowaniem naszych Klientów. Wszystkie gadżety LED mają płaskie, wymienne baterie – które pozwalają
przedłużyć żywotność tego produktu. W szczególności przydatne są akcesoria LED w całkowitej ciemności, gdzie
nie ma możliwości odbicia zewnętrznego oświetlenia, bo go brak.
To one stanowią wtedy źródło światła i informacji dla innych: UWAGA – TU JESTEM!
Większość produktów LED działa na zasadzie światła stałego i / lub pulsacyjnego – w zależności od tego, jaką
opcję ustawimy.
W naszym asortymencie posiadamy między innymi następujące akcesoria LED:
• breloki pulsacyjne z diodą LED – kolory żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski
• latarki LED ( z funkcją breloczka do kluczy)
• zawieszkę odblaskową żółtą z diodą LED (odblask, LED i breloczek w jednym)
• lampki rowerowe LED z czterema diodami – biała i czerwona
• opaski odblaskowe LED żółte na rzep z diodami (z regulacją)
• czapki LED
• nakładki na rower LED mocowane na silikonowe zaczepy – NOWOŚĆ!
• saszetki LED dla biegaczy – na klucze i telefon komórkowy (ładowanie na USB)
• sznurówki odblaskowe – HIT!
• gadżety odblaskowe LED dla psa: obroże, szelki (wkładka do katalogu) oraz breloczki na obrożę LED
Wiele z powyższych akcesoriów LED to absolutne nowości na polskim rynku – noś LED’y i daj się zauważyć!
Zapraszamy!

* Produkt nie stanowi środka ochrony indywidualnej w rozumieniu rozp. Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r. Nie należy
utożsamiać z produktami ochrony indywidualnej w rozumieniu Dyrektywy o Środkach Ochrony Indywidualnej 89/686/EWG wraz
z późniejszymi zmianami i aktami powiązanymi.

PRODUKTY Z DIODAMI LED
Pulsacyjny brelok odblaskowy

Latarka LED

LED03

BRE01

•
•
•
•

BRE02

BRE03

PRZYKŁADY NADRUKU

BRE04

odblask twardy posiadający odblaskowy pryzmat oraz pulsacyjne światło
wyposażony w diodę LED z możliwą pracą w trzech trybach
wymiary: średnica pryzmatycznego kółka 5,5 cm x 12 cm (wysokość wraz z mocowaniem)
kolory: Żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski

•
•
•
•

mini latarka diodowa
spełnia funkcje latarki i breloka
z jednej strony ma 2 diody, z drugiej 6
zasilana na baterie 2 x 1,5 AAA

Lampka rowerowa
z czterema diodami LED

Zawieszka odblaskowa
z diodą LED

Opaska LED

PRZYKŁAD NADRUKU

LED01
LED04

LED05
LED02

• zawieszka wykonana z folii pryzmatycznej PCV
• wyposażona w diodę LED
• posiada karabińczyk
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•
•
•
•

z mocowaniem i śrubą, czerwona na tył, biała na przód
wyposażona w 4 diody LED
w komplecie 2 baterie paluszki
kolory: czerwona, biała

•
•
•
•
•

materiał wierzchni: odblaskowe PCV
wymiar: 42 x 4 cm (rzep 21 cm)
kolor: żółty, światło żółte
bateria 1 szt. CR2032 wymienna
idealne pod nadruk

PRODUKTY Z DIODAMI LED
Czapka z daszkiem LED

Nakładka na rower LED
mocowana na silikonowe zaczepy

i

Produkt o kilku zastosowaniach: na kierownicę, na ramę, na koło roweru

LED06
•
•
•
•
•

bawełna 100%, kolor czarny
rozmiar: 52~58cm
światło migające szybkie, wolne, stałe lub wyłączone
wbudowana bateria 1*CR2032
żywotność baterii: 40 godzin stałego świecenia. Przy trybie migającym trwałość
wydłuża się do 50 godzin

Saszetka LED na telefon i klucze

LED07
•
•
•
•
•
•
•
•

2 silikonowe zaczepy do zamocowania do roweru
budowany wąż LED
9 szt baterii XAG13 w komplecie
kolory: czerwony, niebieski, różowy, żółty, zielony, biały
światło migające wolno, szybko lub stałe
zakres widoczności: 360 stopni
widoczność do ponad 400 m
wymiar: 23,5 cm

Saszetka LED na klucze lub telefon
MINI – Expandable Body

LED08

Świetna propozycja dla sportowców!
• lycra + nylon + siatka od wewnątrz, kolor czarny
• kolor pasa LED: żółty, różowy ﬂuo
• sprzączki z regulacją, zapięcie na zatrzask, gumowa taśma dobrze przylegająca do pasa
• ładowanie: przez USB

LED09

•
•
•
•

lycra + nylon + siatka od wewnątrz, kolor czarny
kolor pasa LED: żółty, różowy ﬂuo
sprzączki z regulacją, zapięcie na zatrzask, gumowa taśma dobrze przylegająca do pasa
ładowanie: przez USB
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PRODUKTY Z DIODAMI LED
Sznurówki LED na baterię

Nakładka LED na buty sportowe

PRESS
ON/OFF

LED10

LED12
•
•
•
•
•

bawełna 100%, kolor czarny
rozmiar: 52~58cm
światło migające szybkie, wolne, stałe lub wyłączone
wbudowana bateria 1*CR2032
żywotność baterii: 40 godzin stałego świecenia, przy trybie migającym trwałość
wydłuża się do 50 godzin

Piłeczka LED – zabawka dla psa

Przeznaczenie: ledowe „słuchawki” na obuwie sportowe lub standardowe, łatwe do
zamocowania. Super skuteczne rozwiązanie dla biegacza i pieszego poruszających się
w ciemności.
• 3 tryby świecenia światła: stałe, migające szybko, migające wolno
• materiał: Tworzywo sztuczne TPU + LED*bateria płaska wymienna CR2032
• wymiar: 91 x 85 x 31mm
• kolory światła LED: biały, żółty, niebieski, czerwony

LEDy zawieszki dla psa lub do plecaka

LED13

• materiał TPR o znakomitej jakości, z centralną częścią z termoplastycznego kauczuku
wykonana z dwóch tworzyw, elastyczne tworzywo TPR jest odpowiednie dla wszystkich
psów
• wbudowane 3 baterie *AG13
• załączenie światła: uderzenie piłką o podłoże
• kolory: żółty, zielony, różowy, pomarańczowy, niebieski
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LED11
•
•
•
•

materiał : tworzywo sztuczne
baterie w komplecie
światło stałe lub pulsujące
na odwrocie miejsce na wpisanie danych dziecka lub pieska z numerem telefonu
opiekuna.

WZORNIK KOLORÓW, ROZMIARY
WZORNIK KOLORÓW FOLII: OPASKI, ZAWIESZKI, NAKLEJKI

WZORNIK KOLORÓW FOLII BEZ TŁA

T6101*

T6102*

T6103

T6104*

T6105*

T6106*

T6107*

T6108

T6109*

T6110

T6111*

T6112

T6113*

T6114*

T6115

T6116*

T6117

T6118*

T6119

T6120

T6121*

T6122

T6123*

T6124

UWAGA!
* Kolory standardowe dostępne w stałej ofercie. Produkty nieoznaczone
gwiazdką – na indywidualne zamówienie. Ze względu na ograniczenia
wynikające z techniki druku, kolory pokazane w katalogu mogą różnić się od
rzeczywistych kolorów.

UWAGA! Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku, kolory pokazane w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych kolorów.

Rozmiar (cm)

4

6

8

10

A

45

49

53

57

C

33

35

38

41

H

11

13

14

16

Rozmiar (cm)

XS

S

M

L

XL

XXL

Rozmiar-wzrost
dziecka w cm

92-110

40x43 cm

2 - 5 lat

110-122

42x45 cm

2 - 5 lat

XXXL

120-134

45x50 cm

5 - 9 lat

50x55 cm

10 - 12 lat

55x60cm

13 - 16 lat

A

69

70

72

74

76

78

78

140-164

C

43

45

49

53

57

61

67

158-166

H

18

19

20

21

22

23

24

Rozmiar

Wzrost

S

140 - 164 cm

Szelki dla dzieci

120 - 134 cm

Rozmiar-wzrost
dziecka w cm

28x32 cm

158 - 166 cm

2 - 4 lat
L

30x40 cm

5 - 13 lat

170 - 176 cm
176 - 182 cm
182 - 188 cm
188 - 194 cm
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DYSTRYBUTOR:

