
LUO TURVAA YMPÄRILLESI
KOTIMAISELLA HEIJASTIMELLA

YLI
1 000 ERILAISTA

HEIJASTINMUOTOA!

MIKSI KOTIMAINEN 
HEIJASTIN?

Sopii useimmille yrityksille ja yhteisöille

Heijastin viestittää välittämistä ja turvallisuutta

Postitus ja jakaminen tapahtumissa on helppoa

Heijastin on edullinen ja laadukas brändituote jaettavaksi

Suomessa valmistettu Avainlippu-tuote

Tiesitkö, että aito pehmoheijastin koostuu

viidestä eri kerroksesta?

painatus

painatus

heijastinkalvo

pehmo

heijastinkalvo

Aito CE-heijastin, joka täyttää loistavasti EN13356 standardin

Voi pelastaa sinun tai läheisesi hengen

Se voi olla juuri sinun näköisesi, ja viestiä juuri sitä mitä haluat

Valmistuksessa syntyvä ylijäämä muovi kierrätetään

Lukuisia kiinnikevaihtoehtoja sekä värejä

Malleja ja ideoita saatavissa
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PEHMOHEIJASTIN KOOSTUU VIIDESTÄ KERROKSESTA

• Aito CE-h 56 -standardin heijastin, joka täyttää loistavasti EN133 standardin
• Tärkeä tuote - voi pelastaa sinun tai läheisesi hengen
• Personoidaan brändisi näköiseksi - viestit juuri sitä mitä haluat
• Valmistuksessa syntyvä ylijäämämuovi kierrätetään

Heijastin on erinomainen brändilahja, joka sopii useimmille yrityksille ja yhteisöille. Heijastin 
viestittää välittämistä ja turvallisuutta. Wulff-pehmoheijastin on edullinen ja laadukas 
Suomessa valmistettu Avainlippu-tuote. Sen postitus tai jakaminen tapahtumissa on helppoa.



YMPYRÄ Ø 50 mm SYDÄN 55×50 mm

NELIÖ 50×50 mm PISARA 55×50 mmVINONELIÖ 70×70 mm ENKELI 51×74 mm

8-KULMA 60×60 mm SUORAKAIDE 35×90 mm

OVAALI 38×70 mm SUORAKAIDE 50×75 mm
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SUOMI 41×84 mm LIPPU 65×45 mm

YMPYRÄ Ø 60 mm ISO BASIC Ø 66 mm

KUORMA-AUTO 80×50 mm HAAMU 60×65 mmKOIVUNLEHTI 50×70 mm LUMIHIUTALE 66×76 mm

KÄSI 79×72 mm AMBULANSSI 85×38 mmPALOAUTO 83×35 mm TENNARI 91×45 mm

AUTO 90×36 mm TALO 50×54 mm

YLI  1 000 
ERILAISTA 

HEIJASTIN-
MUOTOA!

SUOSITUIMMAT PEHMOHEIJASTIMET



JOUSIHEIJASTIMET

JOUSIHEIJASTIN   350 mm

JOUSIHEIJASTIN   440 mm

SAHALAITAJOUSI  350 mm
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PAPUKAIJALUKKO R03060

+ avainrengas

PAPUKAIJALUKKO R03056

+ palloketju

METALLIKLIPSI R03056

+ palloketju

PALLOKETJU R03029

15 cm

HEIJASTINLANKA R03060

+hakaneula

Sinivalkoinen Mustavalkoinen

AVAINRENGAS R03055

Ø30 cm

JOUSIHEIJASTIMET

SUOSITUIMMAT KIINNIKKEET
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�ector getting damaged e.g. chafed it should be replaced. You should always wear 
a re�ector during dusk or dark.
This re�ector is type approved and it meets the requirements of relevant standards of 
safety (Govt Decision 1406/1993; Finnish Institute of Occupational Health, www.ttl.�, 
no. 0403 EN13356).  Product complies with EN 13356:2001.

Wulff PEHMOHEIJASTIN 
Kiinnittäkää heijastin polven korkeudelle tien puoleiselle sivulle. Heijastimen pi-
tää heilua vapaasti ja näkyä sekä eteen että taakse. Voit kiinnittää heijastimen 
reppuun, matkalaukkuun, kassiin tai koiran talutushihnaan. Mikäli heijastin han-
kautuu pahoin tai muulla tavoin rikkoutuu, tulisi heijastin vaihtaa uuteen. 
Heijastinta tulee käyttää hämärässä ja pimeällä myös taajamassa.
Tämän heijastimen on tyyppitarkastanut valtioneuvoston päätöksen 1406/1993 mu-
kaisesti työterveyslaitos, www.ttl.�, laitos nro. 0403 EN 13356. Heijastin täyttää stan-
dardin EN 13356:2001 vaatimukset.

Wulff REFLEXEN
Fäst re�exen i knähöjd på den sidan som är mot vägen. Re�exen bör kunna svänga 
fritt och synas både framåt och bakåt. Fäst  re�exen till ryggsäck, väska, resväska 
eller i hundens koppel. Har re�exen repor eller är på annat sätt skadad skall den 
bytas ut. Re�exen bör användas i skymning och mörker även i tätorter.
Denna re�ex har typkontrollerats av Arbetshälsoinstitutet (godkänt organ  nr 0403 EN 
13356:2001), www.ttl.fi, i enlighet med statsrådets besult 1406/1993.

Wulff REFLECTOR
Attach the re�ector to knee height at the side facing the road. The re�ector should 
be allowed to move freely and be seen from front as well as from behind. Attach 
the re�ector to your backpacks, bags, suitcases or a  dog’s leash. In case of the re-

EN 13356:2001

Valmistuttaja
Wulff Oy
Kilonkartanontie 3, 02610 Espoo
p. 0300 870 405
myynti@wulffinnovaatiot.fi
wulff.fi

PAPUKAIJALUKKO   R03060

+ avainrengas

PAPUKAIJALUKKO   R03056

+ palloketju

META LIKLIPSI         R03056

+ palloketju

LOKEPAL TJU                R03029

15 cm
EIJASTINLAH NKA      R03060

+hakaneula

Sinivalkoinen Mustavalkoinen

AVAINRENGAS            R03055

Ø30 cm

PEHMOHEIJASTIMEN KÄYTTÖOHJE
Kaikissa CE-merkityissä heijastimissa on oltava mukana heijastimen käyttöohje. Heijastimen pakkaus voidaan 
personoida, mutta siinä tulee olla mukana käyttöohjeet seuraavin tiedoin: CE-merkintä, EN 13356:2001, Tyyppitarkastuksen 
suorittaneen tahon tiedot,  Suomessa myytävän heijastimen käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi sekä valmistajan yhteystiedot.

Teippipussi + käyttöohje

85×95 mm

Kartonkinen käyttöohje

n. 100×80 mm, 190g

Sinun
LOGOSinun

LOGO

PEHMOHEIJASTIMEN KIINNIKKEET




