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Refleks i varehandelen
Refleks betyr salg
Salget av reflekser innen varehandelen har hatt en kraftig vekst de siste årene.
Dette skyldes hovedsaklig medias fokus på refleks som et virkemiddel innen trafikksikkerhet samtidig
som refleksprodukter rettet mot forbruker er blitt betydelig mer brukervennlig enn tidligere.
Det er slutt på den tiden da reflekser var plasskrevende, klumpete og dyre, og mer til ergrelse enn
glede for brukeren. I dag kan markedet tilby en hel serie med reflekser, hver beregnet for sin nisje.
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Ett stort og variert utvalg reflekser i en frisk og salgbar emballasje gir et slagkraftig trykk mot forbrukeren.

Handles på impuls
Selv om kunden ofte er klar over at han eller hun trenger en refleks, står reflekser sjeldent på
handlelisten sammen med melk og brød. Målinger viser at reflekser kjøpes inn på impuls,
derfor er emballering og eksponering viktig. Point Protection kolleksjonen emballeres i blister-pakker
og selges i borddisplay, i sjokkselgere, hengende på veggstativ eller liggende i kurver.
Hver emballering er tilpasset det enkelte produkt og bidrar til maksimal eksponering.

Høy kvalitet.
Forbrukeren er opptatt av kvalitet, det er vi også. Alle Point Protection reflekser er godkjente innenfor de EU
normer som gjelder for hver enkelt varegrupp
ppe. Vestene
e er CE godkjent og sertiififisert for 25 vask men tester
viser at refleksbåndet tåler langt flere vask enn dette. Hver vestmodell er godkjent innenfor EN 1150
(Sport og fritid) eller EN 471 klasse 2 (yrkesvester). Våre løsreflekser er EU sertifisert innenfor EN 13356.

Bra i test
Våre løse reflekser fikk ”Best i test” som svenske Testfakta gjorde i 2009.
Link til denne testen finner du her: http://www.testfakta.se/Article.aspx?a=90490
Vår refleksvest, levert til Clas Ohlson, ble nummer to en omfattende test TV2 Hjelper Deg / Din Side
og Reflexconsult gjennomførte i 2010. ”Mye vest for pengene!”
Link til denne testen finner du her: http://www.tv2underholdning.no/hjelperdeg/testbasen/test-av-refleksvest-3103248.html
Du kan også laste hele testen ned som pdf fil på vår hjemmeside.

Kontor i Sverige
Vi åpnet i 2007 en avdeling i Sverige for bedre å ivareta leveransene til våre kunder i EU.
Gjennom Seetex AB vil vi pleie våre svenske kundekontakter og også utvide vår virksomhet i EU.

ICA Sverige AB
Høsten 2007 distribuerte ICA Sverige mer enn firehundre tusen refleksvester til sine kunder.
Salg og utdeling av vestene var en del av en større kampanje i regi av ICA MAXI. Et viktig moment ved
valg av leverandør var at en stram leveringsfrist ikke kunne overskrides. Vårt norske selskap Refleksprofil
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COOP Danmark / Sverige.
Etter en anbuds konkurranse ble Seetex ab foretrukket da COOP Trading Danmarkk i 2009 valgte lev randør
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Refleksvest til hunder

- 16 cm

-

Beskytt våre firbente venner!
Vi tilbyr nå refleksvester for hunder.
Vesten leveres i fire ulike størrelser og kan
i tillegg tilpasses med et justerbart bånd rundt
kroppen. Fargen er flouriserende oransje,
bra for deg som vil ha oppsyn med hunden
under jakt, eller bare på tur i skog og mark.
Vesten har et fem cm. refleksbånd fra side
tiil side, pluss refleks ytterkant.
Dette gir maksimal synlighet når dere
ferdes i trafikken på kveldstid.
Kvaliteten på refleksbånd og vest er like
høy som på våre personvester.
Godkjent for 25 x vask i 40 grader.

Emballasje
- 24 cm

-

Pakkes enkeltvis i foliepose
illustrerende fargebilde i front.
B ksid
Ba
iden har brukerveiledning
på tre språk, samt størrelsesinfo
med hundens mål i cm.
Herr finn
He
nnes
es også
gsså st
stre
rekk
kkod
koden
den
n
med avsenderinfo.

FINNES OGSÅ I DISSE STØRRELSENE

LENGDE
HØYDE

SMALL
L - 25 cm
H - 14 cm

MEDIUM
L - 30 cm
H - 20 cm

LARGE
L - 38 cm
H - 24 cm

X-LARGE
L - 40 cm
H - 28 cm
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- 22 cm

-

Refleksvester til store...
Refleksvest i tre størrelser beregnet
g
for
ungdom og voksne. Åpen front med 5 cm
borrelåsjustering foran. 2 x 5 cm brede
refleksbånd fra side til side.

- 21 cm

-

Gul eller oransje stoff farge.
Leveres med grå eller gul ytterkant.
Tåler minimum 25 vask i 40 C

Tilgjengelig i strl: M/L – L/XL – XXL

Matchende
grå ytterkant.

2 x 5 cm lange borrelåser gir
mulighet for størrelsesjustering.

5 cm brede refleksbånd
fra side til side foran og bak.

Vesten er pakket i en praktisk
gul tekstilpose med glidelås.

Art. nr. RW 107

Hver refleksvest symboliseres med en person
i aktuell størrelse tegnet på innleggskortet.
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Refleksvester til små

- 22 cm -

- 21 cm -

Refleksvest i to størrelser beregnet for barn i
første til andre klasse og
g til barnehage.
g
Leveres med grå eller gul ytterkant. Åpen front.
2 x borrelåsåpning med fem cm justering foran.
5 cm brede refleksbånd fra side til side.
Nedsenket refleksbånd bak på vesten
gjør at refleksbåndet er synlig under
ryggsekk eller skolesekk.
Velg
Ve
lg mellom
m gu
g l eller or
oran
a sje farg
ge.
Tåler minimum 25 vask i 40 C.

Tilgjengelig i strl: XS – S

Lav refleks som syns
nedenfor ransel.
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Art. nr. RW 606

Refleksvest til bil

- 22 cm -

I 2007 ble det i Norge påbudt å medbringe
en refleksvest i bilen. Det er allerede påbudt
med en bilvest om du bl.a reiser til Frankrike,
Hellas, Tyskland og Spania.
Sannsynligvis vil påbudet snart vil komme i
de andre nordiske land. Uansett er en
refleksvest i bilen en billig forsikring
om uhellet skulle være ute.

- 21 cm -

Vi har tatt
tt frem en mod
dellll egnet til formåle
l t.
De
en har åp
pni
n ng
g foran hvilkket gjør den lett
å ta av og på. Lukkes vertikalt med borrelås,
justerbar fem cm i bredden. Vesten leveres
i en hendig pose som gjør den lett å
plassere i hanskerommet eller i dørlommen.
Vi har levert flere hundretusen slike vester
til det nordiske markedet siden 2007.
Velg mellom gul eller oransje farge.
Art. nr. RW 707

Tilgjengelig i strl: L/XL
Leveres med grå
eller gul ytterkant!

Velg mellom gul eller
oransje farge!

Vesten er pakket i en praktisk
oransje tekstilpose med
glidelås.

Bred borrelås gir gode
justeringsmuligheter.
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Reflekstrekk til barnevogn
- 22 cm -

De fleste barnevogner er produsert i mørke farger.
I tåke, skumring eller ved nedbør kan vognen
være vanskelig å oppdage. Dette fluoriserende
gule overtrekket markerer med all tydelighet
barnevognen i trafikkbildet.
To langsgående refleksbånd sikrer god
synlighet i mørket.
Tre ket er i tille
Trek
l gg van
nnt
ntet
e t og bes
e ky
k tter
vognen mot vær og vind.

- 30 cm -

Onesize

Passer til sportsvogn
og barnevogn

Vann og vindtett

Ingen farlige stropper
eller reimer

Art. nr. RP 6020
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Reflekterende sykkeljakke
Vi lanserer nå en helt ny sykkeljakke med refleks.
Jakken er laget i et pustende og vannavstøtende
high – tech fabrikat. Dette gjør at jakken
fungerer utmerket som en vindjakke for syklister.

- 21 cm -

Plagget transporterer bort fuktighet fra kroppen
samtidig som jakken tåler en regnbyge uten at
vannet trenger igjennom.
Jakk
kken prod
duseres i en fluoriserende gul farge
med reflekksd
me
detaljer foran, bak og på armene.
Praktisk glidelåslomme i bakkant.
Jakken pakkes enkelt og praktisk inn
i lommen etter bruk.

31 cm -

En anvendelig sykkeljakke som gir
økt sikkerhet i trafikken, uansett
vær og lysforhold.

Tilgjengelig i strl: S - M - L - XL - XXL

Vann/vindtett
Art. nr. RP - 3030

Puster

Baklomme kan vrenges
til en hendig pose.
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Refleksklistremerker

- 16 cm -

Vi tilbyr nå tre populære design reflekterende
klistremerker, katt, hund og smiley.
Merkene er pakket seks stykker i en
tynn blister, seks ulike design på arket.
Hvert merke måler 70 mm i diameter.
Merkene kan festes på alle typer tekstiler
og vil tåle normal vask i 40 grader på de
fles
este
te sto
toff
ffty
type
per.
- 27 cm -

Egner seg foruten klesplagg på ryggsekker,
barnevogner, sykler etc.
Tekst og bilder viser kunden bruksområdene
og hva slags refleks som tilbys.
Full bruker-veiledning på tre språk er
trykket på baksiden, her er også
strekkode og avsender info.

Art nr. RP 2500 - 2510
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Joggebånd
Vi tilbyr våre populære joggebånd pakket to stykker i en blister.
Soft wrap
Soft wrap lukkes med borrelås og er trinnløs justerbar
i små og store størrelser. Vær obs på den ekstra
lengden på våre bånd, 42 cm er nødvendig
hvis brukeren er en voksen person med tykk
vinterjakke. Den ekstra lengden på det myke
båndet gjør det velegnet til bruk på
p hester.

Slap wrap
Slap wrap er selvkrøllende med metallfjær
og kan enkelt festes rundt ben eller armer.
Lengden er 34 cm.
Blisterpakningene er utformet i et
selgende design og kan enkelt
henges på en pin. Tekst og bilder
viser kunden bruksområder og
hva slags refleks som tilbys.
Full brukerveiledning på
tre språk er trykket på
baksiden, her er
også strekkode
og avsender info.

Art. nr: RP 2090

Art. nr. RP 2290
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Bandolær
Bandolær refleks.
Vi lanserer nå et refleksbandolær som enkelt legges over
brystet. Bredden er fem cm og lengden ca 140 – 160 cm.
Båndet kan justeres i lengden og leveres i to størrelser,
barn og voksen. Dette bandolæret er ikke godkjent som
refleksvest men har en svært sterk refleksjonsstyrke.

Et bra alternativ når en refleksvest blir i meste laget.

Voksen: Art nr. RP 2400

Barn:

Art nr. RP 2410
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Hengereflekser
Reflective hangers x 5
Fem fargerike hengereflekser i populære design,
noe for enhver smak. Refleksene henges enkelt på
klesplagg, ryggsekk, barnevogn eller hvor det skal
være. Enkle å ta med seg, enkle i bruk.
Designene kan variere noe i ulike land.

Art. nr. RP 2620

Om ønskelig kan vi komponere refleksene
etter kundens ønske, vi har mer enn femti
design å velge blant. (bestillingsvare).
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Magnetreflekser
Magnetrefleks
Magnetreflekser er mykreflekser på en ny måte.
Glem tråd og sikkerhetsnåler, disse refleksene
festes ved hjelp av magneter. To stykker, den
ene inni refleksen, den andre på festeremmen,
legges mot hverandre på hver sin side av et
jakkeslag, en bukselomme, en bærestropp eller
hva det måtte være. Enkelt og
g eleg
gant,, en
anvendelig refleks som problemfritt kan flyt
y tes
fra et pla
l gg til et annet.
Vi har flere standardformer, ved større volumer
kan vi utforme refleksen etter kundens ønske.
Logo kan trykkes over eller under overflaten,
gjerne i kombinasjon med flere grunnfarger.
Art. nr. RP 4050

Hard refleks
For dem som ønsker et pr
p isgu
guns
unsti
tig
g al
alte
tern
rnat
ativ
iv
er den gode gamle harde refleksen fremdeles
tilgjengelig.
Refleksevnen er upåklagelig
Finnes i to modeller, rund og snøkrystall.
Vi leverer i ulike farger, pakket i en foliepose
eller som en displayløsning.
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Refleksfigurer assortert
Myke refleksfigurer
Disse myke refleksfigurene er enormt populære blant barn og
ungdom. Egner seg utmerket for salg innen varehandelen.
Disse kan leveres enkeltvis i en pose, i blisterpakning eller
med uten pose, hengende på stativ eller i en display eske.
Festes på skolesekker, barnevogner eller på klesplagget.
Refleksen som brukes er i samme kvalitet
som på vestene.

Vi lanserer jevnlig nye design, ta kontakt for vareprøver.
Ved større volumer kan figurene formes etter kundens ønske.
Leveres med tråd og metall clips.
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Refleksfigurer i displayeske
Vi har tatt frem en display eske velegnet til plassering på kassadisken eller i hylle,
inneholdende et assortert utvalg refleksfigurer. Hver eske måler ca. 25 x 35 cm
og er dekorert med trafikk bilder og informativ tekst.
Hver eske måler ca 25x35 cm og er dekoretrt med trafikkbilder og informativ tekst.
Velg mellom svensk, norsk eller dansk utførelse. Inneholder 50 ulike figurer.
Figurene har en metallclip og kan enkelt henges på en pin
i et
ettt ve
vegg
ggst
stat
ativ
iv hvi
viss ma
man
n ik
ikkke ønskker å bruke
k di
displlay esken.
Info
In
fokort med
e strekkode
de og bruksa
s nv
n isning føl
ølg
ger hver figur.
Hvert enkelt design på figuren er CE godkjent.

- ca 25 cm -

Hvert enkelt design på
figuren er CE godkjent.

5
a3

- ca 2

-c
5 cm

-
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cm

-

Sjokkselger i papp
Solid gulvselger
- ca 60 cm

Vi har utviklet en solid gulvselger til bruk i
varehus, stormarkeder og andre butikker med
stor kundegjennomstrømning. Denne selgeren
inneholder 200 - 250 ulike reflekser og gir et
massivt reflekstrykk mot de handlende.

-

Innholdet kan tilpasses ulike behov eller
kamp
ka
mpan
anje
jer.
r. Fle
leks
ksib
ibel
el fes
esti
ting
ng av me
meta
tallllpi
pinn
nner
er
i ryggen
e gjør at pla
l ssser
e ingen
n av refleksene
e bl
b ir
optimalisert uansett produktvalg og mengde.
Den kan trykkes i andre farger og mønstre,
alternativt tilpasset kundens eget
merkevaredesign.
Bredden er ca 60 cm og høyde inkl toppskilt,
ca 205 cm. Sokkelstøtte på baksiden gjør
tat selgeren står solid på egne ben.
- ca 205 cm -

Hver sjokkselger emballeres ferdig på fabrikk n, inklusiv reflekser, i en solid pappkartong.
ke
Denne sendes så mottager som en
alt – i – ett løsning
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Gulvselger i papp
Gulvselger i papp
- ca 45 cm

Vi har utviklet en enkel men solid gulvselger
beregnet for våre refleksfigurer.

-

Modellen inneholder ca 150 refleksfigurer
fordelt over to kassetter.
Kan evt. utvides med ytterligere en kassett.
Refleksfigurene er vårt mestselg
gende produ
uktt
og en strategisk plassert gulvselger gir et
massivt reflekstrykk mot de handlende.
Vi har mer enn femten ulike godkjente design
av refleksfigurer og variantene i gulvselgeren
kan tilpasses ulike behov eller kampanjer.
Selgeren kan trykkes i andre farger og mønstre,
alternativt tilpasset kundens eget
merkevaredesign.

m-

- ca 195 c

Bredden er ca 45 cm og høyde inkl toppskilt,
ca 195 cm.
m Hver
e gulvselger emballeres ferdig
på fabrikken, inklusiv reflekser, i en solid
pappkartong. Denne sendes så mottager som
e altt – i – ett løs
en
øsni
ning
ng..

www.pointprotection.se

Nytt konsept
Dinglisar er reflekser på en ny måte.
Søte reflekser for jenter, tøffe reflekser for gutter,
morsomme reflekser for barn, og temareflekser
for voksne i alle aldre.
Du finner garantert en dinglis som passer din stil
og ditt humør! Velg mellom over 50 forskjellige design!

Dinglisar viser vei!
Vi som står bak Dinglisar arbeider under mottoet
“Refleks for folket”. Det finnes me reflekser på markedet
i dag, problemet med mange av dem er at de er klumpete
og upraktiske. Dingslisar snur rundt på dette.
Myke tynne reflekser som med letthet blir
med på tur når som helst.
Med et trendy kulekjede festes Dinglisar
enkelt til klesplagget, skolesekker eller
hva det skal være.

“Refleks for folket!”

Vi produserer også
snedige utstillingsesker til bord.
www.pointprotection.se

Sertifiseringer
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NORGE
Refleksprofil AS
Postboks 546 • 1328 Høvik • Norge
Tlf. (+47) 22 52 56 00
www.refleksprofil.no

SVERIGE
Seetex AB
Postbox 45 • 452 21 Strömstad • Sverige
Tlf. (+46) 0526 - 10530
www.seetex.se
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