Andra högreflekterande miljövänliga kvalitetsreflexer med
lång livslängd från Safetex:

Inte bara en bra reflex... ett personligt skydd
– året runt!
Runtomreflekterande personreflex ”med
snap-funktion” för arm och ben. Förutom
mycket hög synbarhet från alla håll och vinklar
kan reflexen ha fler användningsområden t. ex.
att hindra byxben att fastna i cykelkedja.

Ett nytt säkerhetstänkande till sjöss, på cykeln,
barnvagnen, hundkopplet, och postlådan m.m.
Endast fantasin begränsar användningsmöjligheterna för denna runtomreflekterande
spiralreflex av högsta kvalitet!

SÄKERHETSVÄST

NU LIKA SJÄLVKLAR SOM VARNINGSTRIANGELN

Passar alla - en storlek. Smidig - lätt att ta av
och på och finns i 8 färger.
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UNIK DESIGN I EN STORLEK

– inte bara en annan väst

Säkerhetsväst

EU Designskydd 0006 247-001

SeeMe™ har väldigt lite gemensamt med andra liknande
produkter. Från noggrant utvalda material och undersökningar har vi skapat en unik design som enligt studier
har en mycket effektiv synlighet dag som natt under alla
väderförhållanden. Högsta kvalitet, lång livslängd.
• Enkel och bekväm att använda. Lätt att ta av och på
med kardborreknäppning.

SeeMe™

Godkänd EN 471 klass 2
Certifikat No 461201
SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut
d år t n
40° max 30x

Miljögodkänd enligt ÖKOTEX100

Förvara alltid SeeMe™ i ditt fordon, i sitt smidiga fodral kan den ex. ligga i handskfacket.

• 3M Scotchlite reflexväv bildar en varningstriangel för
ökad uppmärksamhet.
Reflekterar vitt i mörker från alla håll och alla vinklar.
• Slitstark och elegant högfluorescerande väv i polyester,
smuts- och oljeavvisande
• En storlek passar alla på ett följsamt sätt, lika användbar för vem som helst

” Du syns Du är säker ”
P-märkning: Produkter som är godkända av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och
uppfyller alltid minst de kvalitetskrav som finns uppställda av EU, Sverige och
branschens eventuella egna krav.

Härmed beställes ______ st SeeMe™ säkerhetsväst á ______ kr/st enligt prislistan.
OBS. En storlek - passar alla vuxna.

röd

gul

orange

PRISLISTA

Utmärkt att
använda för alla
som vistas i
trafiken!
Finns i färgerna högfluorescerande
röd, gul eller orange

1 - 24 st:

160:-/st 25 - 99 st: 152:-/st 100 - : 144:-/st

För större upplaga begär offert.
Reklamtryck begär offert. Frakt och moms tillkommer. Levereras mot postförskott.

Ring, maila eller faxa
din order till:

Företag ______________________________________
Beställare ___________________________________

Adress _______________________________________

per@safetex.se

Postnr/Ort ____________________________________

Tel: 033 25 86 50

Telefon________________________________________

Fax: 033 25 86 50

