Inte bara en bra reflex... ett personligt skydd

– året runt!
Runtomreflekterande personreflex ”med snap-funktion” för arm och ben. Skall användas i skymning och mörker - även i tätort. Förutom mycket hög synbarhet från alla
håll och vinklar kan reflexen ha fler användningsområden t. ex. att hindra byxben att
fastna i cykelkedja.
Passar alla - en storlek. Smidig - lätt att ta av och på och finns i 8 färger. Även lämplig till
husdjur och barnvagnar. Miljövänlig, hög kvalitet med lång livslängd.
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av

- en billig livförsäkring
Safetex: 8725 • Apoteket: 228445 • Stadium: 037668
• Runtomreflekterande personreflex ”med snap-funktion” för arm och ben.
Skall användas i skymning och mörker - även i tätort
• Passar alla - en storlek. Smidig - lätt att ta av och på och finns i 8 färger. Även
lämplig till husdjur och barnvagnar. Förutom mycket hög synbarhet från alla håll
och vinklar kan reflexen ha fler användningsområden t. ex. att hindra byxben att
fastna i cykelkedja
• Tillverkad av fjäderstål med speciella egenskaper, polyesterslangband och
3M Scotchlite högreflekterande reflexfolie – samma kvalitet som används till
arbetskläder vilket ger garanterat mycket lång livslängd - ej färskvara
• Säljs av Apoteken (sedan år 1995) och Stadium (sedan år 2004)
• Miljövänlig - fri från nickel, PVC och andra ej godkända ämnen
• Skandinavisk tillverkning - högsta kvalitet. Mycket färg-, nöt- och -temperaturbeständig.
Kan namnmärkas på baksidan med färgpenna.

Skötselanvisning:
Reflex för arm och ben
Certifierad enligt Europastandard för
personreflexer CE EN 13356:2001.
Tvättråd: b n p t å
40°

3M Scotchlite är ett reflekterande material för skyddskläder/personreflexer som överskrider
den högsta reflexkategorin i EN 471/EN 13356 samt alla dess sju användningstest:
Reflexförmåga, tålighet i temperaturvariationer, vikning i låga temperaturer, tvätt och kemtvätt, prestanda vid regn, nötning och smidighet.
3M Scotchlite reflekterande material är tillverkade enligt ISO9002 och finns med miljöcertifieringen Öko Tex.
3M Scotchlite art. 8725 reflekterar vitt i mörker och har en mycket hög vidvinkelreflexförmåga.
Safetex Per Alfredsson AB utvecklade Snap-Reflex Original på initiativ av NTF och den
presenterades redan 1995 på en trafikkonferens i Stockholm av NTF:s konsulenter. Intresset
för den nya reflexprodukten med en helt annan design än tidigare och därmed runtomreflekterande blev mycket stort. Apoteket, NTF, Vägverket etc. lanserade Snap-Reflex Original på
marknaden och den har sedan dess fortlöpande ökat sin marknadsandel.
Apoteken har sedan starten varit framgångsrika och sålt över 1 miljon Snap-Reflex Original.
År 2004 blev Snap-Reflex Original en fin försäljningsframgång i STADIUM-butikerna.
Snap-Reflex Original var den första certifierade och därmed godkända (2001-07-13)
personreflexen för icke yrkesmässigt bruk enligt Europastandard CE prEN13356:2001
typ 2 enligt 89/686/EEC.
Certifieringsinstitut 0299 - Test and Certificationbody within BG-PRUFZERT, Tyskland
Snap-Reflex Original innehåller bara godkända råvarumateral som är tillverkade enligt ISO
9001/9002/14001 och - Ökotexstandard - Skandinavisk tillverkning.
Exponering:
Eleganta säljande exponeringsställ i glasklar hållbar plexiplast finns i två storlekar
a/ höjd 20 cm - diam. 8 cm - passar till cirka 50 Snap-Reflex Original
b/ höjd 20 cm - diam. 5 cm - passar till cirka 25 Snap-Reflex Original
Ställen tar minimal plats på exempelvis kassadisken och exponerar produktens funktion och
design på ett reflekterande sätt.
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Använd endast milda och godkända
tvättmedel, ej blekmedel eller alkaline.
Observera att kemikalier och smuts kan
minska reflexförmågan! Använd mjuk
trasa för handtvätt max 40°C
(ej mer än 25 ggr).
Torkning: “Utsträckes” och hängs
vertikalt i rumstemperatur.
Lagring: torrt i rumstemperatur.
Observera att reflex med skadad
yta eller skadat tyg skall ej brukas.
Kasseras enl. lokala återvinningsbestämmelser.

Fluorescerande
Gul
Fluorescerande
Grön
Fluorescerande
Orange
Royalblå
Röd
Turkosblå
Ceriserosa
Svart

