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Firma COMPASS představuje ucelenou řadu
reflexních doplňků SAFETY ON ROAD.
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 jsou zejména chodci,
děti a cyklisté.
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vzdálenost, po jaké řidič dokáže zareagovat při rychlosti 75 km/h
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Reflexní batoh

Reflexní přívěšek s karabinou

• reflexní batoh na výlet či na běžné
cesty do práce či za zábavou
• batoh lze nosit jak klasicky přes obě
ramena, tak i jako jednoduchý vak na
sportovní potřeby přes jedno rameno
• velikost 48 x 38 cm
• vnitřní objem cca 17 litrů
• různé barvy
01 746 Batoh reflexní S.O.R. žlutý
01 747 Batoh reflexní S.O.R. zelený
01 748 Batoh reflexní S.O.R. oranžový

novinka
novinka
novinka

Reflexní pásek ROLLER sada 2 ks

01 573
01 574
01 575
01 576

Přívěšek s karabinou reflexní S.O.R. žlutý
Přívěšek s karabinou reflexní S.O.R. stříbrný
Přívěšek s karabinou reflexní S.O.R. zelený
Přívěšek s karabinou reflexní S.O.R. růžový

• snadné upnutí na poutko, na zip,
na batoh či na jiné vhodné místo
• délka 38 cm (po přeložení 19 cm)
• sířka 3,4 cm
• s pevnou karabinou (6 x 3 cm)
• různé barvy
novinka
novinka

Reflexní pásek ROLLER
• z pružícího materiálu
• obepne ruku, zápěstí či kotník
• délka pásku 30 cm
• šířka 3 cm
• různé barvy

•
•
•
•

balení á 2 ks v blisteru
z pružícího materiálu
obepne ruku, zápěstí či kotník
délka pásku 30 cm, šířka 3 cm

01 708 Pásek reflexní ROLLER 2ks růžový + modrý
01 709 Pásek reflexní ROLLER 2ks žlutý+ červený

novinka
novinka

01 516 Pásek reflexní ROLLER S.O.R. žlutý
01 518 Pásek reflexní ROLLER S.O.R. stříbrný
01 700 Pásek reflexní ROLLER S.O.R. oranžový

novinka

Reflexní pásek svítící, 4x LED
Reflexní pásek
ROLLER bulk

• reflexní pásek se světlem - 4x červené LED
• k upevnění na zápěstí nebo kotník,
možno upevnit i na jiná místa
• zapínání na suchý zip
• režim svícení a blikání
• včetně napájecí baterie

•
•
•
•

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

01 587 Pásek reflexní svítící 4LED

Potah na batoh

Dětská vesta

• s reflexním pruhem
• pro batohy až do
velikosti 55 x 40 cm
• upevnění pomocí všité
gumy a popruhů
• ideální na túry či na
cyklistické výlety

• pro děti 4 - 15 let
• reflexní prvky na přední
i zadní straně
• vesta se jednoduše
nasadí přes hlavu
dítěte

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

baleno volně, bez loga na výrobku
z pružícího materiálu
obepne ruku, zápěstí či kotník
délka pásku 30 cm, šířka 3 cm

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

Dětská vesta ”V“
• pro děti 4 - 15 let
• reflexní prvky na přední
i zadní straně
• vesta se jednoduše
nasadí přes hlavu
dítěte

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

01 757 Reflexní přívěšek 3D LOS

Reflexní přívěšek BEAR

novinka

reflexní přívěšek ve tvaru plyšáka
stříbrné části jsou výrazně reflexní
snadné upnutí na na batoh, na zip atp.
velikost 12 x 8 x 5 cm
•
•
•
•
01 756 Reflexní přívěšek 3D myš

Reflexní přívěšek SRDCE

• reflexní přívěšek se závěsem
• snadné upnutí na libovolné místo
• velikost 6,5 x 7 cm
01 723 Přívěšek reflexní BEAR - žlutý
01 724 Přívěšek reflexní BEAR - oranžový
01 725 Přívěšek reflexní BEAR - fialový

•
•
•
•

•
•
•
•
01 755 Reflexní přívěšek 3D SLON

Reflexní přívěšek 3D MYŠ

reflexní přívěšek ve tvaru plyšáka
stříbrné části jsou výrazně reflexní
snadné upnutí na na batoh, na zip atp.
velikost 11 x 11 x 6 cm

Reflexní přívěšek 3D LOS

reflexní přívěšek ve tvaru plyšáka
stříbrné části jsou výrazně reflexní
snadné upnutí na na batoh, na zip atp.
velikost 6 x 8 x 10 cm

Reflexní přívěšek 3D SLON

• reflexní přívěšek se závěsem
• snadné upnutí na libovolné místo
• velikost 6 x 5 cm
novinka
novinka
novinka

01720
01721
01722

Přívěšek reflexní SRDCE - růžový
Přívěšek reflexní SRDCE - modrý
Přívěšek reflexní SRDCE - stříbrný

novinka
novinka
novinka

Reflexní přívěšek GHOST

Reflexní přívěšek ČTYŘLÍSTEK

• reflexní přívěšek se závěsem
• snadné upnutí na libovolné místo
• velikost 7 x 7 cm

• reflexní přívěšek se závěsem
• snadné upnutí na libovolné místo
• velikost 6 x 7,5 cm

01 729 Přívěšek reflexní GHOST - modrý
01 730 Přívěšek reflexní GHOST - červený
01 599 Přívěšek reflexní GHOST - žlutý

novinka
novinka

01726
01727
01728

Přívěšek reflexní ČTYŘLÍSTEK - zelený
Přívěšek reflexní ČTYŘLÍSTEK - růžový
Přívěšek reflexní ČTYŘLÍSTEK - žlutý

Reflexní přívěšek FOOT

Reflexní magnetický klips

• reflexní přívěšek se závěsem
• snadné upnutí na libovolné místo
• velikost 4 x 10 cm

• reflexní klip s pevným magnetem
• snadné upnutí na kapsu, na
brašnu, nebo na volný konec
oblečení
• velikost 15 x 5 cm
(po přeložení 7,5 x 5 cm)

01 567 Přívěšek reflexní FOOT S.O.R.

01 563 Klips magnetický reflexní S.O.R.

novinka
novinka
novinka

novinka
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Reflexní bunda

Reflexní páska 5 cm,
samolepící

vodoodpudivý
materiál

•
•
•
•
•

samolepící reflexní pruh šířky 5cm
barevné provedení žlutá, bílá nebo červená
plný pruh nebo čtverce 5 x 5 cm
balení role á 5 metrů, nebo metráž
vhodné např. pro zvýraznění obrysu nákladních vozidel, dodávek, přívěsných vozíků
• vhodné i tam, kde je potřeba reflexního
zvýraznění

prodyšná síťovina
na zadní straně

• vhodné pro sport, jízdu na kole i běh
• reflexní prvky na přední i zadní straně
• zapínání na zip

01 559
01 560
01 561
01 562

01 538 Páska plná 1m x 5cm žlutá
01 539 Páska plná 1m x 5cm bílá
01 540 Páska plná 1m x 5cm červená

Bunda M reflexní žlutá S.O.R.
Bunda L reflexní žlutá S.O.R.
Bunda XL reflexní žlutá S.O.R.
Bunda XXL reflexní žlutá S.O.R.

01 541 Páska plná 5m x 5cm žlutá (role 5m)
01 542 Páska plná 5m x 5cm bílá (role 5m)
01 543 Páska plná 5m x 5cm červená (role 5m)
01 544 Páska dělená 1m x 5cm žlutá
01 545 Páska dělená 1m x 5cm bílá
01 546 Páska dělená 1m x 5cm červená

Reflexní vesta

01 547 Páska dělená 5m x 5cm žlutá (role 5m)
01 548 Páska dělená 5m x 5cm bílá (role 5m)
01 549 Páska dělená 5m x 5cm červená (role 5m)

vodoodpudivý
materiál

prodyšná síťovina
na zadní straně

Reflexní páska 2 cm,
samolepící

• vhodné pro sport,
jízdu na kole i běh
• reflexní prvky na přední
i zadní straně
• zapínání na zip

01 555
01 556
01 557
01 558

Vesta M reflexní žlutá S.O.R.
Vesta L reflexní žlutá S.O.R.
Vesta XL reflexní žlutá S.O.R.
Vesta XXL reflexní žlutá S.O.R.

• výstražná reflexní samolepící páska
• ideální k nalepení na kolo, kočárek, kolo,
dětskou tříkolku, školní brašnu, na helmu
• pásku lze stříhat - je možné vytvořit i více
reflexních pruhů
• délka 90 cm, šířka 2 cm
• barva žlutá nebo stříbrná
01 584 Samolepící páska reflexní 2cm x 90cm žlutá
01 585 Samolepící páska reflexní 2cm x 90cm stříbrná

Sada reflexních doplňků

Sada reflexních samolepek

• samonavíjecí reflexní pásek
• reflexní přívěšek

• 10 různých samolepek

• 3 + 3 reflexní samolepky

• na velkou vzdálenost dobře viditelné

• na velkou vzdálenost dobře viditelné

• ideální pro děti

• ideální pro děti

01 580 Set reflexní doplňky S.O.R.

Vesta pro psa do 15 kg

01 581 Set reflexní samolepky S.O.R.

Vesta pro psa do 20 kg

• upnutí kolem
krku psa

• upnutí kolem krku a těla psa

• zapínání na suchý zip

• pro psy do cca 20 kg
s obvodem krku do cca 40 cm
a s obvodem těla do cca 58 cm

• zapínání na suchý zip

• pro psy do cca 15 kg
s obvodem krku
do cca 53 cm.
01 597 Vesta pro psa reflexní S.O.R do 15kg

01 598 Vesta pro psa reflexní S.O.R do 20kg

