




KAMIZELKA ODBLASKOWA 
Kamizelka odblaskowa zapinana na zamek idealna dla 
osób uprawiających sport. Siateczka umieszczona na 
plecach zapewni odpowiednią wentylację.  

KAMIZELKA ODBLASKOWA 
Kamizelka odblaskowa sprawi, że w ciemności 
na pewno nie pozostaniesz niezauważony. W 
zestawie kamizelka pakowana jest w etui, dzięki 
czemu wygodnie się ją przechowuje.  

KAMIZELKA ODBLASKOWA 
Kamizelka odblaskowa to rzecz niezbędna 
w każdym samochodzie. Rozmiar 
uniwersalny dla osoby dorosłej. 

KAMIZELKA ODBLASKOWA 
Dziecięca kamizelka odblaskowa zapewniająca 
bezpieczeństwo naszym najmłodszym. Jaskrawy 
kolor i dwa odblaskowe paski sprawią, że Twoje 
dziecko będzie widoczne na każdej drodze.  

SZELKI ODBLASKOWE 
Szelki odblaskowe zapinane na rzep. Duża 
powierzchnia odblaskowa zapewnia optymalną 
widoczność podczas uprawiania sportów.  

KAMIZELKI ODBLASKOWE 



CZAPKA ODBLASKOWA 
Ta 5-panelowa czapka nie tylko wygląda 
modnie, ale również sprawi, że będziesz 
widoczny w nocy. Wykonana z wysokiej 
jakości bawełny. 

DZIECIĘCA CZAPKA ODBLASKOWA 
Idealny produkt dla wszystkich dzieci pod kątem ich 
bezpieczeństwa zarówno w drodze do szkoły, na zajęcia 
sportowe czy do przedszkola. Zawsze będą widoczne 
dzięki neonowemu kolorowi czapki.  

POKROWIEC NA PLECAK 
Wodoodporny pokrowiec na plecak ze 
srebrnym, odblaskowym paskiem. 
Posiada z tyłu dwa zapięcia, dzięki 
którym pokrowiec nie zsunie się z 
plecaka. 

OPASKA ODBLASKOWA 
Samozaciskowa opaska 
odblaskowa sprawi, że będziesz 
widoczny zawsze i wszędzie. 
Logo nadrukujemy na 
powierzchni opaski. 

ODBLASKOWY WOREK 
Odblaskowy worek wykonany z 
poliestru. Posiada sznurki oraz 
zapięcie na rzep umożliwiające 
szybkie zamykanie worka. 

CZAPKI, OPASKI 



ZAWIESZKA ODBLASKOWA 
Zabawna odblaskowa zawieszka z wyszytą 
uśmiechniętą buźką. Wykonana jest z 
odblaskowego materiału z miękkim 
wypełnieniem. Zawieszka posiada czerwony 
sznureczek do przyczepienia do plecaka lub 
elementu ubioru. Średnica 7 cm.  

ZAWIESZKI ODBLASKOWE 
Zawieszka w atrakcyjnym kształcie. Świetnie 
sprawdza się nie tylko jako odblask, lecz także 
jako element ubioru, wystroju pokoju 
dziecięcego czy po prostu jako zabawka. 

ZAWIESZKA I NAKLEJKA ODBLASKOWA 
Uśmiech dla większego bezpieczeństwa! Odblaskowa 
naklejka lub zawieszka z PVC, którą można przyczepić do 
torby, kurtki, roweru itp. Ze względu na śmieszną buźkę 
będzie chętnie używana przez wszystkich, również dzieci. 

ZAWIESZKA ODBLASKOWA 
Odblask mrugający w kolorze czerwonym o 
średnicy 67 mm. Posiada 2 tryby świecenia - 
ciągły oraz przerywany. Odblask można 
przyczepić do plecaka czy kurtki. 

KLIP MAGNETYCZNY 
Zapewnia większa widoczność po zmroku. 
Wygodny i uniwersalny mechanizm 
zaczepiania klipu sprawia, iż użytkowanie 
produktu staje się łatwiejsze. Możliwość 
przypięcia klipu do odzieży, plecaka, torby. 

ZAWIESZKI 
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