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I DAGSLJUS SER MÖSSAN UT SOM 
EN VANLIG SVARTMELERAD MÖSSA. 

En mössa som ser ut som vilken mössa som helst i dagsljus men 
i mörker reflekterar den ljus med sina instickade reflextrådar. Vi 
hjälper gärna till med märkning på mössan om så önskas, 
exempelvis vävd etikett eller brodyr. 

Antal 50 100
Pris  93:-  89:-

REFLEXMÖSSA

HÖSTEN NÄRMAR
SIG MED STORMSTEG 

Med detta erbjudande vill vi 
påminna er om att skydda 

sig i både mörker och 
i coronatider.
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1. HANDGEL 30 ML
En liten flaska med 30 ml handgel vol 75%. Får plats i den lilla handväskan eller i fickan. Med vitamin E 
och Aloe vera. Innehållsförteckning bak och med neutral framsida för märkning med egen etikett. 

Pris 23:- Inklusive egen etikett. 

2. HANDGEL 100 ML
Alco Gel 77 vol% återfuktande handdesinfektion berikad med Aloe vera som fuktbalanserar och 
mjukgörare. Effektiv mot bakterier och virus utan att torka ut huden. Går snabbt in i huden och klibbar 
inte efter avdustning. Tillverkad i Sverige. 3,5 års hållbarhet. EN 1500 certifierad produkt. Kommer 
med innehållsförteckning bak och med neutral framsida för märkning med egen etikett. Verksamma 
ämnen: 640 g/kg etanol, 64 g/kg isopropanol

Pris 30:- Inklusive egen etikett. 
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HANDGEL 
MED EGEN 
ETIKETT
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REFLEXVÄST
CE-godkänd flourecerande väst i unisexmodell med 
kardborre framtill. Reflexerna runt om västen är 
55mm breda. Designad med förlängt bakparti som 
ger skydd och extra tryckmöjlighet. Varselvästen är 
godkänd enligt EN ISO 20471, klass 2. D.v.s. 
godkänd för att bäras på de flesta arbetsplatser 
som kräver extra synbarhet, dag- som nattetid. 
Just nu bjuder vi på schablonen vid detta 
omtankesbudskap på ryggen (värde 495:-). 
Storlekar: S/M eller L/XL

Pris 84:- /st vid köp av 100 st inklusive 1-färgstryck

SEE-ME SÄKERHETSVÄST
Säkerhetsväst klass 2 med hög synlighet som är 
lämplig för personer mellan 165 - 180 cm. 
Stort dekorationsområde på fram- och baksidan av 
västen. Fluorescerande bakgrund och reflexband. 
Specifikation EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Dessa 
västar är försedda med CE-märkning för att påvisa 
efterlevnad med EU-förordning 2016/425/EU 
personlig skyddsutrustning kategori II. 

Pris 50:- /st vid köp av 100 st inklusive 1-färgstryck

REFLEX EX
CE godkänd reflex i X-modell. Godkänd enligt EN 
13356. Lämpar sig lika bra i löparsåret som för 
stadspromenaden. Reglerbar i sidorna med kard-
borrefäste för bästa komfort. Tryckyta i trianglarna 
fram och bak. Tryckkostnad tillkommer. 

Pris 80:- /st vid köp av 100 st



Adress: 
Ekhagsringen 17
554 56 Jönköping

Telefon:  036-30 49 40
E-post: info@prevox.se
Hemsida: www.prevox.se

TA HAND OM ER - 2020

REFLEKTERANDE KASSE SAFE

Kombinera säkerhet, marknadsföring och hållbarhet i ett, med denna reflekte-
rande flergångskasse. Ytan gör att användaren syns väl när det är mörkt ute. 
Väljer man att profilera kassen tror vi att det kommer uppmärksammas lite 
extra på denna modell och påminna användaren och omgivningen om varu-
märkets värde och omtanke, varje gång den används. Handtagen är anpassade 
för att både kunna bäras på axeln och i handen, och den invändig fickan, där 
kassen även kan vikas ner i, får smidigt plats i jackfickan för optimal användar-
vänlighet. OBS! Endast transfer är möjlig på denna kasse!

Pris 63:- /st vid köp av 100 st

PARAPLY GLOW

Ett reflekterande paraply som ger extra synbarhet 
i mörker. Manuell uppfällning med åtta paneler. 
Grafitskaft och grafitspröt gör paraplyet extra 
vindtåligt. Handtag i greppvänlig EVA-foam.

Pris 270:- /st vid köp av 100 st

REFLEXRYGGSÄCKARNA

En perfekt ryggsäck att använda i vardagen, till 
utflykterna eller att bara använda som accessoar. 
Cab Tromsö är tillverkad i Polyester PU 600D och är 
en reflekterande ryggsäck som i gör att du tydligt syns 
i mörkret eller under dålig sikt. Remmen på väskan 
är tillverkad i konstläder och utgör en snygg detalj på 
väskan.

Kampanjpris 360:- (ord. pris 420:-)


