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För kaj, strand och brygga

Allmänt
Reflexer hjälper till att rädda liv. Alla våra reflexer har en reflexverkan som varar minst
tolv år och syns mycket bra då de är prismatiska.
Reflexer
6920, 40 x 80 mm. Används på livräddningsstegar och handtag till kättinglejdare.
Säljs i 50-pack.
6921, 40 x 130 mm. Används på livräddningshakar. Säljs i 50-pack.
6922, 60 x 195 mm. Används på livräddningspoststolpar och livräddningsstationsstolpar.
Säljs i 10-pack.
6923, Sats med alla reflexer till livräddningsflotten RR3.
6924, reflex ”RESCUE HOOK” berättar vad utrustningen
ska användas till. Vi säljer dessa i 10-pack för
eftermontage på livräddningshakar.

6925, reflex ”RESCUE LADDER” berättar vad utrustningen ska
användas till. Vi säljer dessa i 10-pack för eftermontage på
livräddningsstegar.

Plåtar och rör
6931, reflexplåt 50 x 500 mm med 4 st. reflexer (40 x 80 mm). Används för att visa den
nödställde var en räddningsstege finns. Monteras på var sin sida av räddningsstegen.
6932, reflexplåt 50 x 7500 mm med 6 st. reflexer (40 x 80 mm). Används för att visa den
nödställde var en räddningsstege finns. Monteras på var sin sida av räddningsstegen.
6933, Clip On är ett rör med varselgul reflex som syns på långt håll i mörker och visar den
nödställde vägen till en räddningsstege. Färdigmonterat på nya kättinglejdare, men
denna reflex är till för eftermontage på befintliga lejdare/stegar med hjälp av en slits.
Shore Safetys livräddningsutrustning uppfyller kraven från
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).
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Läs mer på deras webbplats; sök på ”Guide till ökad vattensäkerhet”.
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Specifikationer
Egenskaper: Prismatisk
Material: Plast
Färg: Varselgul

•

Är reflexerna hela?

•

Är reflexerna rätt fastsatta på utrustningen?

•

Fäster reflexerna väl på utrustningen?
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