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Reflectil Sverige AB är ett bolag inom den norska företagsgruppen Reflec-
til. Företaget finns i Kungälv, utanför Göteborg. Där finns också Reflectil 
 International AB som marknadsför företagets produkter i länder där Reflectil 
inte har säljbolag. 

Reflectil utvecklar, tillverkar och marknadsför varselprodukter. De största 
affärsområdena är lättare varselplagg, reflexmaterial och reflextillbehör. 

Produkter med eget varumärke säljs genom återförsäljare inom yrke, profil 
och fritid. Dessutom har Reflectil legotillverkning av reflex- och varselvästar. 

Reflexmaterial säljs till textilindustrin samt till yrkesbutiker och textil-
tryckerier som använder reflexmaterial för att profilera plaggen.

I Kungälv finns lager för den svenska och norska marknaden samt en 
organisation för marknadsföring, produktutveckling, försäljning och leverans. 
Tillverkningen sker i egen fabrik i Portugal samt hos samarbetspartner i Kina. 
I Portugal finns också lager för Europamarknaden.

Uppdatering och förändringar av produkter och information i katalogen sker 
löpande. På www.reflectil.com finner du alltid aktuell information.

Reflectil – för säkerhets skull!

Förteckning över symboler  
och egenskaper
Nedan och till höger förtydligas vad som avses med återkommande 
 symboler och texter intill varje produkt i katalogen.

På www.reflectil.com finns bilderna att se i större format.

Västen stängs med kardborrelås

Stora fickor med kardborrestängning 
Perfekt för att förvara t.ex. anteckningsblock, 
snusdosa, mobiltelefon eller pennor.

Ficka med dragkedja 
Finns i ett par olika varianter och storlekar.

Monofonhållare 
Finns som enkel eller dubbel variant. Kan  
även användas som hållare för pennor eller 
andra föremål.

EN ISO 20471 
Klass 2

CE-märkning och gällande norm  
Anges intill varje enskilt plagg i katalogen.

 

Flamskydd; Begränsad flamspridning  
Certifierade och godkända plagg som skyddar 
användaren vid kontakt med hetta och flammor.

Det finns två olika klasser av Flamskydd:

• Flamskydd EN ISO 14116 Index 1 (tidigare EN 
533): Plagget är avsett att skydda användaren 
mot tillfällig och kortvarig kontakt med små 
öppna lågor. Plagget reducerar möjligheten att 
det ska börja brinna och därmed självt utgör 
en fara. 

• Flamskydd EN ISO 11612:2008 A1,B1,C1  
(tidigare EN 531): Plaggets resistens mot 
eldslåga och flamspridning, säkerhet mot 
konvektiv hetta och mot strålningsvärme  
har testats och godkänts. 

Antistatiska egenskaper  
Antistatiska egenskaper EN 1149-5.  
Certifierade och godkända plagg som skyddar 
mot elektrostatisk urladdning.

15 × Antal tvättar, temperatur & torktumling  
Antal tvättar som plagget är testat och godkänt 
för. Antal tvättar indikerar delvis plaggets kvalitet/
slitstyrka. 

Rekommenderad tvättemperatur. Var noga med 
att inte frångå rekommendationen, eftersom 
plaggets synlighet då kan försämras.

Torktumling. Enstaka västar kan torktumlas vid 
lägre temperaturer.

Västen stängs med dragkedja 
För enstaka västar finns extra kraftig dragkedja.  
Anges då under ytterligare egenskaper.

Stretchbart andas-material  
Funktionsmaterial som absorberar, sprider och 
transporterar bort fukt från kroppen. Tyget är 
även stretchbart.

HEAT
TRANSFER

Reflexmaterial för värmeapplicering 
Många västar har reflexmaterial som applice-
rats med värmepress (istället för med sömnad). 
Fördelen med värmetransfer är att reflexen 
integreras med basmaterialet och därmed ger ett 
mer flexibelt plagg med lättare känsla och ökad 
komfortnivå. 

	





Stjärnmarkering 
Indikerar västens samlade egenskaper UTÖVER 
synlighet (vilken styrs av Norm och Klass, se 
nästa sida). Västar med en stjärna är ett enkelt 
och prisvärt alternativ. Västar med fem stjärnor 
har många olika ytterligare egenskaper och 
fördelar.
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CE-märkning och 
Europanormer (EN)
Varselvästar och reflexvästar är personlig skyddsutrustning. De krav som 
ställs på personlig skyddsutrustning finns beskrivna i EN-normer. Produkter 
som uppfyller kraven och som kan dokumenteras med ett certifikat att 
produkten är godkänd, får bära det obligatoriska CE-märket.

Varselvästar för yrkesbruk  
Arbetsgivare har skyldighet att förse arbetstagare med lämplig skydds-
utrustning. Med varselväst blir man mer synlig och därför mer skyddad, 
exempelvis mot fordonstrafik. Västarna har olika grad av synbarhet och 
därför är det viktigt att arbetsgivaren gör en riskbedömning. Inom standard 
EN 471 finns tre klasser: 

EN 471 klass 1. Ger lägst synbarhet. Kan användas om man bara har liten 
kontakt med enstaka och långsam trafik. Västen är lämplig vid utmärkning 
av olika funktioner eftersom den kan ha andra färginslag än fluoresce-
rande. 

EN 471 klass 2. Ger väsentligt bättre skydd än klass 1, speciellt i dagsljus, 
skymning och dimma. Klass 2 är oftast fullt tillräcklig inom flertalet yrkes-
områden. Till exempel vid byggarbetsplatser, i hamnar, i lastfordon och på 
andra områden där man inte kräver klass 3. 

EN 471 klass 3. Har den högsta synbarheten och ger därför det bästa 
skyddet. Är speciellt aktuell i närheten av tät och snabb trafik. 

Dessutom, när varselvästen har fler egenskaper än att göra användaren 
synlig, kan andra standarder vara aktuella. Exempelvis ISO 14116 (EN 533), 
när västen har ett flamskydd.

Reflexvästar för fritidsbruk 
För reflexvästar som inte ska användas i arbetslivet gäller en särskild 
standard: 

EN 1150. Denna standard är avsedd för reflexväst för fritidsbruk och ger 
ej samma synbarhet som EN 471 klass 2 och 3. I standard EN 1150 finns 
inga klasser, istället är det plaggbärarens längd som avgör val av storlek. 

Reflextillbehör för fritidsbruk 
Reflextillbehör (t ex hängande reflexer, stickers, slap wraps) som avser att 
göra användaren synbar när de blir belysta av fordon nattetid. Följande 
standard gäller:

EN 13356. Denna standard anger de krav som finns på synbarhet samt 
minsta tillåtna ytarealer. Standarden gäller inte för plagg.

Normsymboler i plagg
I varje godkänt plagg återfinns en etikett med en symbol för 
gällande norm. Märkningen under symbolen anger gällande 
norm (t.ex. EN 471). Siffran överst till höger om symbolen an-
ger klass (3) och siffran nederst till höger om symbolen anger 
kategori av reflexmaterial (2). Mer information om normer, 
märkningar och reflexmaterial finner du på www.reflectil.com. 
Dessutom är du alltid välkommen att höra av dig med frågor!

Så här väljer du storlek på västen!
Nedanstående figurer och tabeller utgör vägledning vid val av 
storlek på varsel- och reflexvästar.

EN 471 Vuxna

Storlek XXS XS S M L XL XXL
Längd cm - - 164 - 170 - 176 - 182 - 188 - 200
Bröst cm - - 88 - 96 - 104 - 112 - 120 - 128

EN 1150 Barn och Vuxna

Storlek XXS XS S M L XL XXL
Längd cm - 104 - 121 - 140 - 158 - 176 - 188 - 212
Ålder, c:a 1-4 4-6 6-10

Information om nya normen  
EN ISO 20471:2013

 Nyligen infördes EN ISO 20471 som på sikt kommer att  
 ersätta EN 471. Alla helt nya produkter på marknaden skall 
CE-märkas med EN ISO 20471. Detta betyder att materialtillverkare och 
certifieringsinstitut nu testar och uppdaterar all dokumentation.  
Övergången kommer att ske löpande under de närmaste åren. Under 
denna period kommer både EN 471- och EN ISO 20471-certifierade plagg 
att samexistera på marknaden.

Den nya normen skall användas vid högrisksituationer och kommer att i 
huvudsak ge samma skydd för användaren men det finns skillnader i bl a 
design- och materialkrav. Märkningen har förenklats så att endast produk-
ternas klassning syns bredvid symbolen.

Reflectil uppgraderar nu löpande certifieringen av plaggen enligt nya 
 normen. Information om vilka västar som uppdateras finns på hemsidan.

Reflectil testar kvalitet och  
säkerhet i eget laboratorium

Reflectil säljer säkerhet. Våra återförsäljare säljer säkerhet. 
Användaren och slutkunden köper säkerhet. Reflectil gör allt 
för att alla skall känna sig trygga med produkter från Reflectil.

I vårt laboratorium finns den utrustning som krävs för att kunna 
kontrollera och utveckla våra produkter. Exempelvis kollar vi 
med en reflektometer reflexmaterialet i 16 vinklar gentemot 
kraven i normerna. I mikroskop kontrollerar vi glaslinser och 
slitage. Med spektrofotometer kontrollerar vi färg och luminans 
på textilierna. Vi utför dessutom tvättester i väldiga mängder 
varje år. 

Allt för att säkra kvaliteten i våra produkter och finna områden 
för ständiga förbättringar.

Innehåll

Västar och plagg  
Yrke 
	Yrkesvästar EN 471 klass 1..................................................................................3
	Yrkesvästar EN 471 klass 2.........................................................................3 – 4
	Yrkesvästar EN 471 klass 3..................................................................................5
	T-shirts och tröjor ........................................................................................................6
	Yrkesanpassade västar ..................................................................................7 – 8
	Markeringsvästar, armbindlar & keps ............................................................9

Fritid 
	Barnvästar .....................................................................................................................10
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Tryck och Profilering 14

Reflexer  
	Mjuka reflexer .............................................................................................................15
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Reflexmaterial  
Reflex för plagg 
	Reflexmaterial för sömnad eller värmeapplicering ................17 – 18 
	Reflexmaterial med tryck, gravyr eller mönster ...................................19
	Reflexmaterial för tryck ........................................................................................20

Reflex för föremål 
	Självhäftande reflex ................................................................................................21
	Maritim reflex ..............................................................................................................21
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Yrkesvästar EN 471 Klass 1

Yrkesvästar EN 471 Klass 2

213
Enkel yrkesväst med dragkedja och god passform

Ytterligare egenskaper: Finns i många olika storlekar. Ögla för upphängning.
Storlekar: XS – XXL
Material: 100% Polyester, 130g/m2

233
Hängslereflex och dragkedja

Ytterligare egenskaper: Yrkesväst i många storlekar. Ögla för upphängning.
Storlekar: XS–XXL
Material: 100% Polyester, 130g/m2

203
Enkel och prisvärd one-size-väst

Ytterligare egenskaper: Kardborrestängning.
Storlekar: One-size
Material: 100% Polyester, 130g/m2

102 STD grå/orange
Tvåfärgad Klass 1 väst i flera storlekar

Ytterligare egenskaper: Två monofonhållare och ögla för upphängning.
Storlekar: S – XXL
Material: 100% Polyester, 130/110 g/m2

102 STD blå/gul
Tvåfärgad Klass 1 väst i flera storlekar

Ytterligare egenskaper: Två monofonhållare och ögla för upphängning.
Storlekar: S – XXL
Material: 100% Polyester, 130/110 g/m2

203 V (203 i väska)
Väst i väska – perfekt att ha i bil eller för profilering

Ytterligare egenskaper: Enkel och prisvärd one-size-väst i kompakt 
tygväska. Kardborrestängning. Tygväskan kan köpas separat.
Storlekar: One-size
Material: 100% Polyester, 130g/m2

EN 471 Klass 2 är oftast fullt tillräcklig inom flertalet yrkesområden. Till exempel vid 
byggarbetsplatser, i hamnar, i lastfordon och på andra områden där klass 3 ej krävs.

EN 471 Klass 1 ger lägre synbarhet än klass 2 och 3, men kan vara lämplig vid utmärkning 
av olika funktioner eftersom den kan ha andra färginslag än fluorescerande gul/orange. 
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206
Väst med valfri färg på oket
Ytterligare egenskaper: Ger stor flexibilitet och 
möjligheter till  profilering. Dragkedja. Ögla för 
upphängning.
Storlekar: S – XXL
Material: 100% Polyester, 130/110g/m2

223 FR
Flamskyddsväst: Begränsad flamspridning
Ytterligare egenskaper: Yrkesväst i många storlekar, med monofon-
hållare och dragkedja. Två stora fickor med kardborrestängning. Ögla 
för upphängning.
Storlekar: S – XXL
Material: 100% Polyester, 130g/m2

223 FR+AS
Flamskyddsväst med Antistatiska egenskaper 
Ytterligare egenskaper: Begränsad flamspridning, skydd mot  
konvektiv och strålningsvärme. Många storlekar. Dragkedja och  
monofonhållare. Fickor med dragkedjor. Ögla för upphängning.
Storlekar: S – XXL
Material: Bomull/Acryl, 270 g/m2

223 HEX
Rejäl väst med sex fickor och dragkedja
Ytterligare egenskaper: Yrkesväst i många storlekar med ID-ficka i 
plast och monofonhållare. Extra kraftig dragkedja. Ögla för upphängning.
Storlekar: S – XXL
Material: 100% Polyester, Extra kraftigt material 165g/m2

223 STD
Skön passform, två fickor och monofonhållare
Ytterligare egenskaper: Yrkesväst i många storlekar, fickor med 
dragkedjor. Två enkla monofonhållare. Ögla för upphängning.
Storlekar: S – XXL (3XL och 4XL finns i gul färg)
Material: 100% Polyester, 130g/m2 (röd 205g/m2)

223 HQ
Kraftigt material & två stora fickor. Håller 100 tvättar
Ytterligare egenskaper: Yrkesväst i många storlekar, med två dubbla 
monofonhållare. Stora fickor med kardborrelås. Ögla för upphängning. 
Extra kraftig dragkedja.
Storlekar: S – XXL
Material: 100% Polyester, 160g/m2 (röd 205g/m2)

Välj bland tre olika fluorescerande färger och 22 olika färger på västens 
ok! Möjlighet att välja färg på kantbanden. Läs mer på www.reflectil.com

Bomull/Acryl, 270 g/m

NYHET!

ID-ficka
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306 STD
Klassisk yrkesväst med dragkedja

Ytterligare egenskaper: Bröstficka med kardborrestängning. Finns i 
flera storlekar. Ögla för upphängning.
Storlekar: M – XXL
Material: 100% Polyester, 130g/m2

306 FR
Flamskyddsväst: Begränsad flamspridning

Ytterligare egenskaper: Västen stängs med dragkedja. Bröstficka med 
kardborrestängning. Finns i flera storlekar. Ögla för upphängning.
Storlekar: M – XXL
Material: 100% Polyester, 130g/m2

317
Enkel & prisvärd yrkesväst i One-Size, med dragkedja

Ytterligare egenskaper: Ögla för upphängning.
Storlekar: One-size.
Material: 100% Polyester, 130g/m2

319
Enkel yrkesväst i One-Size, med dragkedja

Ytterligare egenskaper: Ögla för upphängning.
Storlekar: One-size. 
Material: 100% Polyester, 130g/m2

306 FR+AS
Flamskyddsväst med Antistatiska egenskaper

Ytterligare egenskaper: Begränsad Flamspridning, skydd mot  
konvektiv och strålningsvärme. Flera storlekar. Dragkedja. 
Ögla för upphängning.
Storlekar: M – XXL
Material: Bomull/Acryl, 270g/m2

313
Tunn jacka med dragkedja och två fickor

Ytterligare egenskaper: Finns i två storlekar. Fickorna har dragkedjor. 
Två monofonhållare. Ögla för upphängning.
Storlekar:  S – XXL
Material: 100% Polyester, 130g/m2

Yrkesvästar EN 471 Klass 3
EN 471 Klass 3 ger den högsta synbarheten och ger därför det bästa 
skyddet. Är speciellt aktuell i närheten av tät och snabb trafik.
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218 CT
T-shirt med mycket hög komfort

Ytterligare egenskaper: Har designat rutmönstrat  
reflexmaterial i värmetransfer som ger extra god 
stretch och andning. Finns i flera storlekar.
Storlekar: S – XXL
Material: 100% Polyester, 170g/m2

EN ISO 20471 Klass 2

25 × 
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218
Superskön T-shirt i stretchbart  
andas-material

Ytterligare egenskaper: Finns i flera storlekar. 
Värmeapplicerat reflexmaterial ger mer stretch. 
Storlekar: S – XXXXL
Material: 100% Microfiber Polyester, 170g/m2

318
Tunn långärmad tröja i stretchbart 
andas-material

Ytterligare egenskaper: Finns i flera storlekar. 
Värmeapplicerat reflexmaterial ger mer stretch.
Storlekar: M – XXXXL
Material: 100% Microfiber Polyester, 170g/m2

T-shirts och tröjor
Stretchbart funktionsmaterial som andas och reflex i värmetransfer ger ett mycket behagligt plagg  

– särskilt vid hårt arbete i varmt väder!

Unikt reflexmönster  
ger stretch och  

andning för bästa  
möjliga komfort
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102 POSOM
Väst för POSOM-personal

Ytterligare egenskaper: Texten POSOM i orange på rygg och bröst. 
Skön passform, extra kraftigt material och två stora fickor med kard-
borrelås. Finns i flera storlekar. Västen har monofonhållare på båda sidor.
Extra kraftig dragkedja. Ögla för upphängning.
Storlekar: S – XXL
Material: 100% Polyester, 160g/m2

202 med svart eller grön platta
Väst för Väktare / Sjukvård / Annan funktion

Ytterligare egenskaper: Extra kraftigt material och två stora fickor med kardborrelås, monofonhållare och hållare för 
bricka. Bröstficka för mobil och pennor. Platta med text i silverreflex för att markera funktion. Ögla för upphängning. 
Kan beställas med schackrutigt reflexband över axlarna för att markera ledarfunktion. 
Storlekar: S-XXL
Material: 100% Polyester, 160g/m2

102 FRG
Frivillig Resursgrupp

Ytterligare egenskaper: Utformad efter Civilförsvarsförbundets rikt-
linjer. FRG logotyp fram och bak. Ledarvästen, med gula ok på axlarna, 
har dessutom texten LEDARE. Ortsnamn fås som tillval. Västen har två 
monofonhållare och ögla för upphängning.
Storlekar: S – XXL
Material: 100% Polyester, 130/110g/m2

203 UTRYM / 203 UTRYM LEDARE / 203 BESÖKARE
Västar för Utrymningsansvariga / Besökare
Ytterligare egenskaper: Orange väst för utrymningsledare, text på rygg och bröst UTRYMNINGSLEDARE. 
Gul/Orange väst har texten LEDARE ÅTERSAMLINGSPLATS på rygg och bröst. Gul väst för besökare, text 
på rygg och bröst BESÖKARE. Kardborrestängning. Ögla för upphängning.
Storlekar: One-size
Material: 100% Polyester, 130g/m2

Yrkesanpassade västar
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202 SV
Skyddsvakt, förordnad av Polismyndighet
Ytterligare egenskaper: Extra kraftigt material och två stora fickor 
med kardborrelås, monofonhållare och hållare för bricka. Bröstficka 
för mobil och pennor. Blågrå platta med texten SKYDDSVAKT i silver 
reflex på rygg och bröst. Extra kraftig dragkedja. Ögla för upphängning. 
Försedd med kardborre i båda axlar för infästning av armbindlar.
Storlekar: S – XXL
Material: 100% Polyester, Extra kraftigt material 160g/m2

NYHET!

NYHET!

NYHET!
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202 Vändbar
Vändbar väst för Sjukvård 

Ytterligare egenskaper: Extra kraftigt material med dragkedja.  
Bröstficka och två stora kardborrefickor. Grön platta med texten  
SJUKVÅRDSLEDARE/STAB eller MEDICINSKT ANSVARIG/AVTRANSPORT 
ANSVARIG. Extra kraftig dragkedja. Ögla för upphängning.
Storlekar: XL
Material: 100% Polyester, 160g/m2

227 RÄDDNING, RÄDDNINGSLEDARE
Flamskyddsvästar för Räddningstjänsten

Ytterligare egenskaper: Röd platta med texten RÄDDNING (eller 
annan funktion) i silverreflex på rygg och bröst. RÄDDNINGSLEDARE 
har även röd/vit reflexaxelband. Utformade för lätt åtkomst till fickor i 
larmställ. Extra kraftig dragkedja. Ögla för upphängning.
Storlekar: L och XL/XXXL (justerbar)
Material: 100% Polyester, 130g/m2

202 OV
Ordningsvakt, förordnad av Polismyndighet
Ytterligare egenskaper: Extra kraftigt material och två stora fickor 
med kardborrelås, monofonhållare och hållare för OV-bricka. Bröstficka 
för mobil och pennor. Blågrå platta med texten ORDNINGSVAKT i silver-
reflex på rygg och bröst. Extra kraftig dragkedja. Ögla för upphängning. 
Försedd med kardborre i båda axlar för infästning av armbindlar.
Storlekar: S – XXXXL
Material: 100% Polyester, Extra kraftigt material 160g/m2

313 VAKT
VAKT vid vägarbeten, enligt trafikverkets anvisningar
Ytterligare egenskaper: Text på rygg och bröst enligt trafikverkets 
anvisningar vid arbete på väg. Tunn jacka, fickor med dragkedjor och 
monofonhållare. Ögla för upphängning.
Storlekar: S – XXL
Material: 100% Polyester, 130g/m2

302 OV
Ordningsvakt, förordnad av Polismyndighet
Ytterligare egenskaper: Extra kraftigt material och två stora fickor 
med kardborrelås, monofonhållare och hållare för OV-bricka. Bröstficka 
för mobil och pennor. Blågrå platta med texten ORDNINGSVAKT i silver-
reflex på rygg och bröst. Extra kraftig dragkedja. Ögla för upphängning.
Storlekar: M – XXL
Material: 100% Polyester, Extra kraftigt material 160g/m2

Gravyr i 
reflex på 
axelband.

Gravyr i 
reflex på 
axelband.Köp till armbindel!

Köp till armbindel!



713 Varselkeps
Varselkeps med reflexer

Ytterligare egenskaper: Reflexband runt om och reflekterande 
passpoaler och mössknapp.
Storlekar: One-size med justerbar kardborreknäppning baktill.

9

50 × 


510
Markeringsvästar med fickor och monofonhållare

Ytterligare egenskaper: Extra kraftigt material, stängs med dragkedja. 
Två stora fickor med kardborrestängning. Monofonhållare.  
Brett användningsområde. Extra kraftig dragkedja. Ögla för upphängning. 
Storlekar: S – XXL
Material: 100% Polyester, Extra kraftigt material 160g/m2

705
Kraftiga armbindlar för industri och arrangemang

Ytterligare egenskaper: Kraftigt spänne och resårband ger god 
 passform. Brett användningsområde. Mått 15x28 cm. 
Storlekar: One-size
Material: 100% Polyester, Extra kraftigt material 160g/m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 

21 

22

25 × 


507
Enkel och prisvärd väst för arrangemang och profilering

Ytterligare egenskaper: Dragkedja. Ögla för upphängning.
Storlekar: S – XXL
Material: 100% Polyester, 110g/m2

Välj bland  
19 andra färger!

Markeringsvästar, armbindlar & keps
Markeringsvästar och armband är lämpliga plagg för att synliggöra tillhörighet, funktioner och roller inom 
grupper, ofta inom industri-events och arrangemang. De är även mycket lämpliga för profilering. Markerings-
västarna är CE märkta för nattanvändning men ej för dygnet-runt-användning (dvs. ingen synbarhet på dagtid). 
Armbindlarna och keps är ej godkända som personlig skyddsutrustning och är därför ej CE-märkta.
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EN 1150

25 × 


407
Populär barnväst i fem olika färger

Ytterligare egenskaper: Dragkedja. Ögla för upphängning.
Storlekar: XS och S (se måttabell på sid 2 för information om storlek/ålder). Se nästa sida för vuxenstorlekar M-XXL.
Material: 100% Polyester, 130g/m2 (röd 205g/m2)

  
EN 1150

25 × 


404
En barnväst som passar de allra minsta

Ytterligare egenskaper: Delvis justerbar storlek ger bra passform, tack vare kardborreknäppning och resår.
Storlekar: XXS, XS och S (se måttabell på sid 2 för information om storlek/ålder). Se nästa sida för vuxenstorlekar 
M-XXL.
Material: 100% Polyester, 130g/m2

Barnvästar
Västar som får de allra minsta att synas! CE-godkända 

enligt normen EN 1150.



25 × 

EN 1150

25 × 


EN 1150

25 × 


EN 1150

HEAT
TRANSFER

25 × 
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708
Hundtäcke - omtyckt av både husse, matte & hund

Ytterligare egenskaper: Delvis justerbar storlek, tack vare  kardborreknäppning. 
Storleksguide: Mått från nacke till svanskota. XXS (15 cm), XS (23 cm), S (30 cm),  
M (40 cm), L (50 cm), XL (60 cm), XXL (70 cm)
Material: 100% Polyester, 130g/m2

404 
Klassisk väst för sport och profil

Ytterligare egenskaper: Delvis justerbar storlek ger bra passform, 
tack vare kardborreknäppning och resår i sidorna.
Storlekar: M – XXL (även XXS – S, se sektion om barnvästar).
Material: 100% Polyester, 130g/m2

407
Allroundväst med bra passform för gammal som ung

Ytterligare egenskaper: Unikt skuren för att ge särskilt god passform. Dragkedja. Ögla för upphängning.
Storlekar: M – XXL, (även XS och S, se sektion om barnvästar).
Material: 100% Polyester, 130g/m2 (röd 205g/m2)

412
Prisvärd väst för cykel och motion

Ytterligare egenskaper: Dragkedja framtill. Värmeapplicerat reflex-
band. Ögla för upphängning. Invändig ficka, anpassad för mobiltelefon,  
i touchscreenvänligt material.
Storlekar: S – XXL
Material: 100% Polyester, 130g/m2

Sport & Fritid
Västar och plagg utvecklade för användning i många olika sammanhang, 
både inom sport och fritid. En del är mycket lämpliga för profilering 
medan andra har designmönster och användarvänliga specialfunktioner.

NYHET!

NYHET!



EN 1150

HEAT
TRANSFER

25 × 


Mått 409 sport/cykel/motion
Ca mått (cm): A B C D

S 48 45 49 64
M 51 48 52 65
L 55 52 56 67
XL 59 56 60 68
XXL 63 60 64 70

A

DB

C
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409
Speciellt utvecklad för cykel och motion

Ytterligare egenskaper: Dragkedja, Nät i sidorna ger bra luftgenom-
släpp, Ipod/MP3-ficka med hål för genomföring av hörlurar. Nyckel ficka 
med nyckelfäste nertill på insidan av västen. Värmeapplicerat reflexband. 
Ögla för upphängning. OBS! Begränsad tryckyta enligt norm.
Storlekar: S – XXL (figursydd, se storleksinformation nedan)
Material: 100% Polyester, 130g/m2



EN 1150

HEAT
TRANSFER

25 × 
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Exempel på tryck

411
MC-väst skapad för  
maximal komfort

Ytterligare egenskaper: Tygtäckt 
dragkedja som skyddar mot repor på 
tanken. Resår i midjan och värmeappli-
cerad reflex ger bättre stretchegenska-
per. Klassikt MC-mönster i reflexmate-
rial, högt placerat för god synlighet på 
MC. Ögla för upphängning.
Storlekar: S – XXL
Material: 100% Polyester, 130g/m2

243
Kompakt väst för alla 
situationer där det är 
ont om plats

Ytterligare egenskaper:  
Västen kommer packad i en 
kompakt tygpåse. Perfekt 
att ha med under sadeln på 
motorcykeln eller mopeden, 
i handskfacket på bilen, i 
handväskan eller bakfickan, 
och alla andra ställen med 
liten plats!
Storlekar: One-size
Material: 100 % Polyester, 75 g/m2

MC/Bil
Reflectil har särskilt lämpliga västar för alla som kör bil, moped eller MC. 
Perfekt att ha med för att synas riktigt bra i trafiken eller om olyckan är 
framme.

Nyhet! 
Troligen världens 

minsta CE-godkända 

EN 471 Klass 2 väst

  
EN 471 Klass 2

25 × 


  
EN 471 Klass 2

25 × 


203 V (203 i väska)
Väst i väska – perfekt att ha i bil eller för profilering!

Ytterligare egenskaper: Kardborrestängning.
Storlekar: One-size
Material: 100% Polyester, 130g/m2
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Tryck av logotyp på 
västar
Reflectil har eget tryckeri som kan 
förse våra plagg med texter, logotyper 
och bilder i alla färger. Oftast används 
transfertryck som är mer distinkt och 
slitstarkt än screentryck.

Effektfulla Reflextryck
Med reflextryck ges många möjligheter att skapa kreativa dag- och natt-
effekter. Se exempel nedan och till höger. 

Tryck helt egen text
Kontakta oss för mer info om hur du 
enkelt & kostnadseffektivt trycker en 
egen text – även i små volymer (1-10 st) 
och i olika färger!

Tryckbar yta på västar
Man får inte täcka en så stor areal av västen att den inte längre är godkänd. Utrymmet varierar från väst till väst och från storlek till storlek. 
Generellt är de allra flesta västar i katalogen godkända för minst 200 cm2. 

Vid större tryck, konsultera gärna Reflectil.

Tryck och profilering
Med tryck och texter är det lätt att skapa unika och 

 profilerade västar. Fina natteffekter kan uppnås med 
Reflectils reflextryck.



Gör din egen 
form och/eller 
tryck på mjuk-

reflexen

2 – 3 veckor

1. Egen design

2. Skicka  
tryckoriginal

3. Korrektur OK
Lagervara

Lagervara
Lagervara

Lagervara
Lagervara

Mjuka reflexer
Reflextillbehör avser att göra användaren synbar när de blir belysta av fordon nattetid på mörka 
vägar. Personreflexer som Reflectil erbjuder är certifierade enligt EN 13356 vilket garanterar att 
tillbehören uppfyller alla optiska prestandakrav som behövs för att CE märkas.

804 Mjuka hängande reflexer – exempel 
nål och tråd medföljer

803 Mjuka reflekterande stickers – exempel 
självhäftande

Lagervara
Lagervara

801 Slap Wraps – exempel 
fästs runt armar och ben, extra långa 38 cm för bättre funktion

Lagervara

802 Reflekterande Kardborrearmband – exempel 
fästs runt armar och ben

806 Reflekterande  
3D-reflexer 
(nyckelring medföljer)

Älg eller mus i reflekterande materil med färgade 
detaljer. Försedda med nyckelring för att lätt kunna 
hängas på jackan, väskan eller barnvagn.

807 Reflekterande Mag-tags 
(fästs i t ex rockärm med magnet)

Exempel eget tryck in- eller utvändigt:

15

NYHET!

  
EN 13356 

Typ 2

  
EN 13356 

Typ 2

  
EN 13356 

Typ 3

  
EN 13356 

Typ 3

  
EN 13356 

Typ 1

  
EN 13356 

Typ 1



Hårda reflexer
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Hårda hängande reflexbrickor har vi på servicelager i de former och 
färger som visas nedan till höger. Kommer snyggt förpackade med nål 

och tråd. Alla reflexer är CE-märkta och certifierade enligt EN 13356.

805 Rund reflex, vit 
(fås med nål och tråd)

805 Hjärta, rött 
(fås med nål och tråd)

805 Snöflinga, blå 
(fås med nål och tråd)

  
EN 13356 

Typ 1

  
EN 13356 

Typ 1

  
EN 13356 

Typ 1
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S100 SIL 
Mycket prisvärt reflexmaterial
Norm: EN ISO 20471  
Färg: Silver
Hemtvätt: 50× 60ºC 
 (ISO 6330, metod 2A)

S210 SIL 
Elastiskt reflexmaterial
Norm: EN ISO 20471  
Färg: Silver
Hemtvätt: 25× 60ºC
 (ISO 6330, metod 6N)
Kemtvätt: 50×
 (ISO 3175)

S400 SIL 
Reflexmaterial för industritvätt
Norm : EN ISO 20417
Färg: Silver
Hemtvätt: 100× 92ºC 
 (ISO 6330, metod 1A)
Kemtvätt: 50×  
  (ISO 3175)
Industritvätt: 25× 60ºC 
 (ISO 15797, metod 8,
 tunneltork) 

S200 SIL 
Allroundmaterial
Norm: EN ISO 20471  
Färg: Silver
Hemtvätt : 50× 60ºC 
 (ISO 6330, metod 2A)
Kemtvätt: 50×
 (ISO 3175)

S300 SIL 
Tåligt material med lång livslängd
Norm: EN ISO 20471  
Färg: Silver
Hemtvätt: 100× 60ºC
 (ISO 6330, metod 2A)
Kemtvätt: 50×
 (ISO 3175)

S500 SIL 
Reflexmaterial med flamskydd
Norm : EN ISO 20471
 EN 469
 EN ISO 11612
Färg: Silver
Hemtvätt: 50× 60ºC 
 (ISO 6330, metod 2A)
Kemtvätt: 50×  
  (ISO 3175)

Reflectils reflexmaterial för påsömnad används vanligen för arbetsklä-
der. ”Sy-på reflex” finns som 50 mm band eller med valfri bredd. 

Reflexmaterial för sömnad

NYHET!
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T200 SIL 
Prisvärt material med allround-
egenskaper
Norm: EN ISO 20471  
Färg: Silver
Hemtvätt: 25× 60ºC
 (ISO 6330, metod 2A)
Kemtvätt: 25× 
 (ISO 3175)

T500 SIL 
Reflexmaterial med flamskydd
Norm : EN ISO 20471
 EN 469
 EN ISO 11612
 EN ISO 14116
Färg: Silver
Hemtvätt: 25× 60ºC 
 (ISO 6330, metod 2A)
Kemtvätt: 50×  
  (ISO 3175)

T300 SIL 
Tål industritvätt, kemtvätt och har 
lång livslängd
Norm: EN ISO 20471  
Färg: Silver
Hemtvätt: 100× 60ºC
 (ISO 6330, metod 2A)
Industritvätt: 10× 60ºC 
 (ISO 15797, metod 8,  
 torktumling och tunneltork)
Kemtvätt: 30×
 (ISO 3175-2)

T530 FYL / FRD 
Flamskyddat gult / rött material
Norm : EN 469
 EN ISO 11612
 EN ISO 14116
 EN ISO 20471 
Färg: Gul: fluorescerande  
 ej reflekterande.   
 Röd: Ej reflekterande eller  
 fluorescerande enligt  
 EN ISO 20471. Används dock 
  ofta för utmärkning.

S530 FYL 
Flamskyddat fluorescerande gult 
material
Norm : EN 469
 EN ISO 11612
 EN ISO 14116
 EN ISO 20471 
 (fluorescerande gul) 
Färg: Fluorescerande gul 
 (ej reflekterande)

S530 FRD 
Flamskyddat rött material
Norm : EN 469
 EN ISO 11612
 EN ISO 14116
Färg: Ej reflekterande eller  
 fluorescerande enligt  
 EN ISO 20471.  
 Används dock ofta för  
 utmärkning.

S510 YSY 
Flamskyddat Fluorescerande  
gul/silver reflex – 51 mm bredd
Norm : EN 469
 EN ISO 11612
 EN ISO 14116
 EN ISO 20471
Färg: Fluorescerande gul/silver 
 reflex

S520 YSY 
Flamskyddat Fluorescerande  
gul/silver reflex – 76 mm bredd
Norm : EN 469
 EN ISO 11612
 EN ISO 14116
 EN ISO 20471
Färg: Fluorescerande gul/silver 
 reflex

NYHET!

Norm :

Färg:
NYHET!

Reflexmaterial för värmeapplicering
Används av plaggtillverkare där effektiva och flexibla lösningar önskas. Reflexmaterialet 

används även för eftermontering av band och logos på färdiga plagg. För användaren kan ett 
plagg konstruerat med reflekterande värmetransfer resultera i en högre komfortnivå. 
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Reflexmaterial med tryck, gravyr eller mönster

EN ISO 20471  
Reflexmaterial med tryck
Vi trycker gärna loggor och mönster på reflexmaterial. Som mest kan två 
färger tryckas. Reflexbanden med tryck är möjliga att få EN ISO 20471 
godkända. Det enda vi behöver som underlag är en tänkt logotyp, mönster 
eller text i vektoriserat format (EPS eller PDF). Hör av dig till oss med dina 
ideer!

EN ISO 20471   
Mönsterskuret  reflexmaterial
Reflexmaterial kan skäras i mönster för att ge fina visuella effekter och/eller 
ökad funktionalitet (t ex mer stretch). Reflectil har ett antal färdiga 
standardmönster, men du kan även skapa helt egna mönster på reflexband.
Kontakta oss med dina önskemål!

EN ISO 20471  
Lasergraverad reflex
Med laserteknik graveras mönster in med oerhörd detaljrikedom. 
Graverad reflex kan göras EN ISO 20471 godkänd, för att kunna 
användas på EN ISO 20471 godkända plagg. Det enda vi behöver som 
underlag är en tänkt logotyp, mönster eller text i vektoriserat format 
(EPS eller PDF). Med lasergravyr är det möjligt att skapa väldigt fina 
effekter i reflexband och material!

Reflexmaterial kan levereras certifierade EN ISO 20471, även med tryck, gravyr eller skuren i olika 
mönster. Beroende på hur stor del av ytan som behövs täckas, behöver olika material användas.  
Kontakta oss med din förfrågan så bistår vi med vår rekommendation!

EN ISO 20471/EN 471 eller EN 469
Schackrutigt reflexmaterial
Schackrutiga reflexmaterial finns i färdiga standardmönster för utmärkning 
av ledarfunktioner på plagg. Beroende av användningsområde kan 
reflexmaterialet vara EN ISO 20471/EN 471 certifierat (reflex med gröna 
schackrutor) eller EN 469 och/eller EN ISO 11612 certifierat (reflex med 
röda schackrutor). Schackrutmönster fås i två olika standardbredder på 50 
mm band (2 rutor i höjd eller 4 rutor i höjd). Kontakta oss med dina behov, 
så finner vi bästa lösningen.



Färdiga logotyper i reflexmaterial
Reflectil levererar färdiga och effektfulla logotyper i reflexmaterial. Vi använder  
oss av plotterskärning, laserskärning eller screentryck.  
Hör av dig med en förfrågan på färdiga logotyper!
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T900 – välj bland 12 olika färger
Röd (RED), Blå (BLU), Gul (YEL), Grön (GRN), Svart (BLK), Vit (WHI), Royal Blue (RBL), Ma-
rinblå (NBL), Sky Blue (SBL), Orange (ONG), Fluorescerande Röd (FRD), Fluorescerande 
Gul (FYL)

Reflekterande reflex i färger för värmeapplicering. Dessa material är ej EN ISO 
20471 certifierade, utan är avsedda att användas som dekoration av plagg, t ex 
i texter eller logotyper.

P200 SIL 
Reflekterande material med tryckmöjligheter
Beskrivning: Materialet är specialkonstruerat för tryck på ytan av materialet. Den 
tryckta ytan reflekterar ej och ger därför mörk kontrast i mörker.

P920 SIL 
Högreflekterande silver material
Beskrivning: Materialet användes när behov finns att återge mycket små detaljer. 
Färgen på dagtid är silver. Materialet har ett mycket högt reflektionsvärde vid belysning 
i mörker.

Reflexmaterial för tryck
Reflexmaterialen är primärt avsedda för att tillverka värmeapplicerade logotyper.  

Materialen kan fås som råvara för en tryckprocess eller som färdiga logotyper.  
Genom att kombinera olika trycktekniker uppnås konstraster som syns vid belysning i mörker. 

Se nedanstående exempel på möjligheter. 

P910 CLR 
Reflekterande material med färgeffekt
Beskrivning: Logotyper som tillverkas i detta material ser ut som ett vanligt tryck i 
dagsljus. Logotypens detaljer kommer fram i mörker genom att kombinera olika tryckta 
färgområden som ger kontraster som syns vid belysning i mörker.

I dagsljus Natteffekt
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Engineering Grade (EG) 
Enkel och prisvärd Allround reflex
Färg: Gul (3271), vit (3290), röd (3272)
Retroreflektionseffekt: 8%
Hållbarhet: 7 år
Monteringsanvisning:  Kan monteras både på platta och böjda underlag. Monteras när  

underlagets yta och lufttemperatur är över +10ºC
Användningsområden (exempel): Till vägpinnar, gångstavar eller andra objekt där man inte är  

beroende av väldigt hög retroreflektion. 
Ytterligare produktinformation: Enkelt klister och begränsad vidvinkel.  

SOLAS 3150A
Självhäftande reflex för Maritimt bruk – SOLAS
Färg: Grå med bikupe-mönster
Monteringsanvisning:  Fästes när underlagets ovansida och lufttemperatur är över 10°C.  

Se även tekniskt produktdatablad.
Användningsområden (exempel): 5x10 cm - för räddningsvästar, 5x30 cm för livbåtar, 5x38 cm för livbojar. 

Säljes även i hela rullar om 5 cm x 50 meter. 
Ytterligare produktinformation: Flexibel självhäftande reflex med god vidhäftningsförmåga.

Reflexhylsa
Reflexhylsa för bojar
Färg: Gul med bikupemönster, andra färger finns vid behov.
Monteringsanvisning:  Enkel montering. Trycks på.
Användningsområden (exempel): Används för att markera bojar, stolpar, vägpinnar och stänger
Ytterligare produktinformation: Invändig diameter 3,5 cm

High Intensity (HI) 
Självhäftande reflex för optimal synbarhet och säkerhet
Färg: Gul (72043), vit (72013), röd (72063)
Retroreflektionseffekt: 32%
Hållbarhet: 10 år
Monteringsanvisning:  Kan monteras på platta och börja underlag, såsom t ex rör. Dock bör 

rörets diameter ej understiga 50 mm. Monteras när underlagets yta  
och lufttemperatur är +/- 0°C 

Användningsområden (exempel): Till vägbommar och grindar.

Diamond Grade (DG) 
Självhäftande reflex för optimal synbarhet och säkerhet
Färg: Citrongul (4083), vit (4090), gul (4091), röd (4092)
Retroreflektionseffekt: 58%
Hållbarhet: 12 år
Monteringsanvisning:  Kan monteras enbart på platta underlag. Monteras när underlagets yta 

och lufttemperatur är +15-18°C
Användningsområden (exempel): Till bojar, fotoceller eller containers.
Ytterligare produktinformation: Högkvalitetsreflex med marknadens bästa vidvinkelhet och mycket  

goda retroreflektionsegenskaper.

Självhäftande reflex kan levereras på följande vis; med tryck, som 
lösa etiketter (även på rulle med valfri bredd). Hör av dig med dina 
önskemål!

SOLAS (Safety of life at sea) är en uppsättning gemensamma regler (konvention) för sjöfart som FN-organet IMO ställt upp för säkra 
transporter till sjöss. Sverige har förbundit sig att följa dessa konventioner och har införlivat dem i svensk lagstiftning. 

SOLAS 3150A är en specialreflex för maritimt bruk. Namnet SOLAS och logotypen med skeppsratten är tryckt löpande på för tydlig 
identifiering till IMO. Används för att sättas på räddningsvästar, bojar, räddningsflottar och liknande. SOLAS 3150A är flexibel och kan 
fästas vid både jämna och böjda underlag. Livslängden beror på användningsområde, utomhusmiljön och underlaget den appliceras 
mot. 

Självhäftande reflex

Maritim reflex



Vi har möjlighet att skapa former 
på EG  reflexmaterial. Exemplen 
härintill visar  reflekterande siffror, 
reflex etikett med tryck  
och reflekterande hjälmdekor.  
Hör av dig med dina önskemål!

NYHET!
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Hjälmreflex STD
Hjälmreflex standard
Färg: Gul, vit och röd
Retroreflektion: 8%
Hållbarhet: 7 år
Monteringsanvisning:  Monteras på hjälm när underlagets yta och  

lufttemperatur överstiger +10°C.
Ytterligare produktinformation: Klister som inte skadar hjälmskalet.  

Storlek: 2 × 10 cm

Hjälmreflex STD med valfritt tryck
För profilering, funktionsmärkning och markering
Färg: Gult, vitt och rött reflexmaterial med tryck
Retroreflektion: 8%
Hållbarhet: 7 år
Monteringsanvisning:  Kan appliceras enbart på platta underlag.  

Kan monteras när underlagets yta och  
lufttemperatur är 15-18°C

Hjälmreflex

703
Hjälmöverdrag med reflex för hjälmar med skyddsglasögon
Färg: Gul
Format: One-size med justeringsmöjlighet.
Ytterligare produktinformation: Passar alla hjälmar med skyddsglasögon av  

standardmodell.

702
Hjälmöverdrag med reflex
Färg: Gul eller orange 
Format: One-size med justeringsmöjligheter. 
Ytterligare produktinformation: Passar de flesta standardhjälmar.




