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Szürkület van?
Akkor gyorsan vegye fel a sárga Lumino Reflex Vest láthatósági mellényünket!
Sárga, sárgább, a legláthatóbb: Láthatósági mellényünkkel kiválóan védi a kerékpárosokat, különösen az őszi és téli
hónapokban, de napközben is. Egyszerűen vegye rá a kabátjára, és már kész is. Így kerékpáros ingázás közben
kereken 150 méteres körzetben kiváló láthatóságot nyújt kedvezőtlen időjárási körülmények között, szürkületben vagy
sötétben. A Lumino Reflex Vest kiváló minőségű anyagokból készült, ezért nagyon tartós. A négy fényvisszaverő
csíknak köszönhetően az erős fényerő mellett a hátoldalon lévő ABUS hevederre kiegészítő lámpát is rögzíthet. Erre a
célra a tépőzáras (Lumino Indicator Light) vagy mágneses rögzítéssel (Lumino Easy Magnet Light) rendelkező ABUS
LED-es lámpák alkalmasak. A fényvisszaverő láthatósági mellény egyaránt alkalmas a nappali és az éjszakai
használatra, és az EN 17353:2020 európai szabvány szerint bevizsgált termék.

Technológiák
•
•
•
•
•
•
•
•

100% poliészter
Fluoreszkáló sárga anyag világít, amint a fény ráesik
Az UV-álló anyag még évek múltán is világít.
Négy erősen fényvisszaverő csík a kiváló láthatóságért éjszaka, de nappal is nagyon jól látható.
150 méteres látótávolság éjszaka és 100 méteres nappal
Kiváló illeszkedés a könnyen húzható, márkás cipzárnak köszönhetően
Az EN 17353:2020 (AB3) európai szabvány szerint bevizsgált
Hosszabbított hátrész és jó illeszkedés
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Működés és felhasználás
•
•

Kiváló 360 fokos láthatóság nappal, szürkületben és éjszaka
Jó láthatóság kerékpáros ingázás, kutyasétáltatás és egyéb tevékenységek során

Ötletek
•

Egy LED-es hátsó lámpa – például a Lumino Indicator Light vagy a Lumino Easy Magnet Light – egyszerűen és
biztonságosan rögzíthető az ABUS hevederre.

Variánsok
•

Felnőtteknek (M, L, XL, XXL) és gyermekeknek (S, M, L)
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