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                       představuje

ucelenou řadu reflexních

doplňků SAFETY ON ROAD

0 50 metrů 100 metrů 150 metrů 200 metrů

bílé oblečení 55 metrů

reflexní prvky 200 200 metrů

žluté oblečení 37 metrů

červené oblečení 24 metrů

modré oblečení 18 metrů viditelnost chodců 
podle barvy 

oblečení

0 50 metrů 100 metrů 150 metrů 200 metrů

vzdálenost, po jaké řidič dokáže zareagovat při rychlosti 75 km/h

dokončuje 
úhybný manévr

provádí 
manévr

rozhoduje se 
o manévru

rozeznává 
nebezpečí

řidič vidí 
chodce

Firma COMPASS představuje ucelenou 
řadu reflexních doplňků SAFETY ON ROAD.

S nastupujícím podzimem se zhoršuje 
viditelnost, používejme proto reflexní prvky pro 
zvýšení pasivní bezpečnosti. Reflexní prvky 
odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a 
to až na vzdálenost kolem 200 metrů, takže 
výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené 
viditelnosti. 

Nejohroženějšími účastníky jsou 
zejména chodci, děti a cyklisté.

Statistická data jednoznačně ukazují, že 
právě chodci, děti a cyklisté v silničním provozu 

podceňují vlastní viditelnost a vystavují se tak 
riziku vážného zranění nebo úmrtí 

v případě dopravní nehody. Reflexní 
prvky by měly být součástí oděvu 

chodců, zejména dětí.
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... pro bezpečnost na cestách

01 559 Bunda M reflexní žlutá S.O.R.
01 560 Bunda L reflexní žlutá S.O.R.
01 561 Bunda XL reflexní žlutá S.O.R.
01 562 Bunda XXL reflexní žlutá S.O.R.

01 555 Vesta M reflexní žlutá S.O.R.
01 556 Vesta L reflexní žlutá S.O.R.
01 557 Vesta XL reflexní žlutá S.O.R.
01 558 Vesta XXL reflexní žlutá S.O.R.

01 584 Samolepící páska reflexní 2cm x 90cm žlutá
01 585 Samolepící páska reflexní 2cm x 90cm stříbrná

Reflexní bunda, žlutá

Reflexní vesta, žlutá

Reflexní páska, samolepící

Výstražná reflexní bunda vhodná pro 
různé účely. Reflexní prvky na přední i 
zadní straně, zapínání na zip. Zadní 
strana z prodyšného síťového 
materiálu.

Bunda je vhodná i pro sportovní účely – 
jízda na kole, běh atp.

Výstražná reflexní vesta vhodná pro 
různé účely. Reflexní prvky na přední i 
zadní straně a na ramenou. Zapínání 
na zip, zadní strana vesty z prodyšného 
síťového materiálu.

Vesta je vhodná i pro sportovní účely – 
jízda na kole, běh atp.

Výstražný reflexní doplněk k nalepení, dobře viditel-
ný na velkou vzdálenost. Ideální k nalepení na kočá-
rek, kolo, dětskou tříkolku, školní brašnu, na helmu 
či jiný předmět.

Zejména za snížené viditelnosti či v šeru několikaná-
sobně prodlužuje vzdálenost, na kterou je viditelný.

Z pásky lze jednoduše vytvořit i více reflexních pru-
hů, stačí jen pásku nastříhat na jednotlivé kousky.

Délka 90 cm, šířka 2 cm.

vodoodpudivý
materiál

prodyšná síťovina 
na zadní straně

vodoodpudivý
materiál

prodyšná síťovina 
na zadní straně

Novinka

Novinka

Novinka



... pro bezpečnost na cestách

01 581   Set reflexní samolepky S.O.R.

01 554   Potah batohu-brašny reflexní žlutý S.O.R.

01 580   Set reflexní doplňky S.O.R.

01 551   Vesta "V" dětská reflexní S.O.R.

01 550   Vesta výstražná žlutá dětská S.O.R.

Sada reflexních samolepek

Výstražný potah na batoh / brašnu

Výstražná vesta pro děti

Sada reflexních samolepek

Výstražná vesta „V” pro děti

Moderní, zábavné a především na 
velkou vzdálenost dobře viditelné 
samolepky, vhodné i pro děti. 
Zejména za snížené viditelnosti či 
v šeru několikanásobně prodlužují 
vzdálenost, na kterou řidič zpozo-
ruje chodce. 

Balení obsahuje 10 různých samo-
lepek.

Na velkou vzdálenost dobře viditelný 
potah na batoh či školní brašnu, 
vhodné až do velikosti 55 x 40 cm. 
Univerzální upevnění pomocí všité 
gumy a gumových popruhů.

Ideální na túry či na cyklistické výlety.

Moderní, zábavné a především na 
velkou vzdálenost dobře viditelné 
doplňky, vhodné i pro děti. Zejména 
za snížené viditelnosti či v šeru 
několikanásobně prodlužují vzdále-
nost, na kterou řidič zpozoruje chod-
ce.

Samonavíjecí reflexní pásek - vyro-
beno z pružícího materiálu s reflex-
ním povrchem, dokonale obepne 
ruku, zápěstí či kotník.

Reflexní přívěšek - ideální na batoh, 
na kapsu, na zip apod.

Sada reflexních samolepek - k nale-
pení na vhodné místo pro zvýšení 
viditelnosti.

Výstražný reflexní doplněk oděvu, 
dobře viditelný na velkou vzdálenost. 
Pro děti ve věku 4 - 15 let. Jednoduše 
se nasadí přes hlavu dítěte tak, aby na 
přední i zadní straně byly dobře viditel-
né reflexní prvky.

Za snížené viditelnosti či v šeru několi-
kanásobně prodlužuje vzdálenost, na 
kterou je dítě viditelné. 

Novinka

Výstražná reflexní vesta, dobře viditelná na velkou 
vzdálenost. Určeno pro děti ve věku 4 - 15 let.

Zejména za snížené viditelnosti či v šeru několikaná-
sobně prodlužuje vzdálenost, na kterou je dítě viditelné.



... pro bezpečnost na cestách

01 518   Pásek reflexní ROLLER S.O.R. stříbrný01 516 Pásek reflexní ROLLER S.O.R. žlutý

01 519   Pásek reflexní ROLLER bulk stříbrný01 517   Pásek reflexní ROLLER bulk žlutý

01 574   Přívěšek s karabinou reflexní S.O.R. stříbrný01 573   Přívěšek s karabinou reflexní S.O.R. žlutý

01 563   Klips magnetický reflexní S.O.R. 01 567   Přívěšek reflexní FOOT S.O.R. 01 599   Přívěšek reflexní GHOST  S.O.R.

Reflexní vesta pro psa (do 15 kg) Reflexní vesta pro psa (do 30 kg)

Reflexní pásek ROLLER S.O.R. stříbrnýReflexní pásek ROLLER S.O.R. žlutý

Reflexní pásek ROLLER bulk stříbrnýReflexní pásek ROLLER bulk žlutý

Reflexní přívěšek s karabinou stříbrnýReflexní přívěšek s karabinou žlutý

Reflexní přívěšek FOOT Magnetický reflexní klips Reflexní přívěšek GHOST

Reflexní pásek viditelný za každého počasí, vyroben z pruží-
cího materiálu, dokonale obepne ruku, zápěstí či kotník. 

Délka pásku 28 cm, šířka 3 cm, barva stříbrná.

Reflexní pásek viditelný za každého počasí, vyroben z pruží-
cího materiálu, dokonale obepne ruku, zápěstí či kotník. 

Délka pásku 28 cm, šířka 3 cm, barva žlutá.

Reflexní pásek viditelný za každého počasí, vyroben z pruží-
cího materiálu, dokonale obepne ruku, zápěstí či kotník. 

Délka pásku 28 cm, šířka 3 cm, barva stříbrná.

Reflexní pásek viditelný za každého počasí, vyroben z pruží-
cího materiálu, dokonale obepne ruku, zápěstí či kotník. 

Délka pásku 28 cm, šířka 3 cm, barva žlutá

Reflexní přívěšek s karabinou - viditelný za každého počasí.

Díky velké karabině jej lze snadno připevnit na poutko,na zip, 
na batoh či na jiné vhodné místo. Barva stříbrná.

Reflexní přívěšek s karabinou - viditelný za každého počasí.

Díky velké karabině jej lze snadno připevnit na poutko,na zip, 
na batoh či na jiné vhodné místo. Barva žlutá.

01 598   Vesta pro psa reflexní S.O.R do 30kg01 597   Vesta pro psa reflexní S.O.R do 15kg

Výstražný reflexní dopl-
něk pro psa, dobře
viditelný na velkou vzdá-
lenost. Zapínání na su-
chý zip kolem krku psa.

Vhodné pro psy do cca 15 kg a s obvodem
krku do cca 53 cm.

Vhodné pro psy do cca 30kg, s obvodem krku
do cca 45 cm a obvodem těla do cca 58 cm.

Výstražný reflexní doplněk
pro psa, dobře viditelný na 
velkou vzdálenost. Zapínání
na suchý zip kolem krku
a kolem těla psa.

Novinka Novinka

NovinkaNovinka

Novinka

Novinka

Magnetický reflexní 
klip, snadné upevnění 

na kapsu, na oblečení atp. 

Ideální k upevnění 
na batoh, na kapsu, 

na zip apod.

Ideální k upevnění 
na batoh, na kapsu, 

na zip apod.

* skladem od října 2014* skladem od října 2014
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