
KOMPLEKTI SAFE KIT KOMPONENDID

1. Helkurkleebised lapsevankrile (7 kleebist)

Kirjeldus
Kleebised on valmistatud helkurkilest Oralite 5200, mida kasutatakse liiklusmärkide ja viitade tootmiseks.

See on ilmastikukindel isekleepuv kile, millel on hea korrosiooni- ja lahustikindlus. Peegeldustegur: 50 cd.

Helkurkleebised parandavad liiklusohutust, pakkudes juhtidele nähtavust kuni 100 meetrit.

Kasutusjuhend
Kleebised on soovitatav kanda puhtale, rasvatustatud kuivale pinnale. Kleebise pikema tööea nimel vältige

liimikihi puudutamist.

Hoiutingimused
Toote kvaliteedi ja värvi säilitamiseks hoidke kuivas puhtas kohas, kus puudub otsene päikesevalgus.

2. Kleebis autole BABY ON BOARD

Kasutusjuhend
Kleebis tuleb peale kanda auto tagaaknale, pärast klaasi pinna eelnevat

puhastamist  ja  rasvatustamist.  Pinna  rasvatustamiseks  võib  kasutada

piiritust  või  värvivedeldit.  Peale  tuleb  kanda  ettevaatlikult,  siludes

kleebise pinda.

Hoiutingimused
Toote kvaliteedi ja värvi säilitamiseks hoidke kuivas puhtas kohas, kus

puudub otsene päikesevalgus.



3. Prismakujuline helkur Coreflect

Kirjeldus
Prismakujuline helkur Coreflect on lihtne ja tõhus viis oma nähtavuse

tagamiseks maanteel (lähituledega - kuni 200 meetrit, kaugtuledega -

kuni  400  meetrit).  Päeval  on  helkur  Coreflect  lapsele  meeltmööda

aksessuaar, kuid halva nähtavuse korral muutub see oluliseks jalakäija

ohutuse  tagajaks  teel.  Helkurid Coreflect  on maailmaturul  pakutavate

kõigi analoogide hulgast kõige tõhusamad, nende peegeldusvõime on üle

1000 C.I.L., mis on 2,5 korda suurem kui standardite EN 13356 ja GOST

57422  miinimumnõuded.  Kõrget  kvaliteeti  ja  töökindlust  kinnitavad

rahvusvahelised sertifikaadid: ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001.

Kasutusjuhend
Kinnitage lukuga ketiga (komplektis) seljakoti, koti, riiete külge.

Tootjariik – Финляндия.

4. Silikoon-käepael, valgust akumuleeriv

Kirjeldus
Valgust  akumuleeriv  silikoon-käepael  on  stiilne  aksessuaar,  mis  tagab  nähtavuse  pimedal  ajal.

Standardmõõtmed (202x12x2 mm, Ø65 mm). Käepael on pehme, elastne, kuumuskindel. Tootmisel kasutatakse

hüpoallergeenset silikooni.

Säilivusaeg
Vastupidav silikoon ja ilma suluseta tervikümbris teevad selle käepaelamudeli vastupidavaks.

Hoiutingimused
Hoidke eemal lahtisest tulest, temperatuurivahemikus -40°С…+75°С.



5. SLAP-käepael, valgust peegeldav

Kirjeldus
Kokkupandult näeb SLAP-käepael välja nagu joonlaud, mis kergel laksamisel randmele kõverdub ümber käe,

muutudes stiilseks käepaelaks (slap - inglise keeles "laks"). SLAP-käepaelal on keerduv alus (terasplaat). 

Kate - helkiv PVC. Universaalmõõtmed (270х30 mm). Peegeldustegur: 50 cd/(lux·m2) Toode on esitulede 

valguses hästi nähtav, nii et juht märkab teid mõnikümmend meetrit varem.

Kasutusjuhend
Tänu universaalmõõtmetele ja keerdumisvõimele saab SLAP-käepaela kanda hõlpsasti nii paljale käele või 

jalale kui ka riiete varrukale. Seda võib kanda nii laps kui ka täiskasvanu.

Hoiutingimused
Hoidke eemal lahtisest tulest.

6. Helkurripats

Kirjeldus
Ripats  on  valmistatud  helkurkilest  Oralite  5200,  mida  kasutatakse  liiklusmärkide  ja

viitade  tootmiseks.  Peegeldustegur:  50  cd.  Helkurripats  on  jalakäijate  ohutuse

parandamise vahend pimedal ajal. Kinnitatakse kuulketi* abil rõivaste, ranitsa (seljakoti)

või mõne muu nähtava koha külge.

*Kuulkett tarnitakse ripatsist eraldi (pakenditorul).

Hoiutingimused
Hoidke eemal lahtisest tulest.
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