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Refleksvester til barn: RC41

Størrelser (sjekk omkrets og ta høyde for evt sommer/vinterbruk):
Ÿ XXS ca 2-4 år, omkrets ca 70cm
Ÿ XS ca 4-6 år, omkrets ca 80 cm
Ÿ S ca 6-10 år, omkrets ca 90 cm
Ÿ M ca 10-13 år, omkrets ca 100cm

Vesten har 2 brede refleksstriper rundt livet, samt refleks over hver skulder. I nakken har vesten en hempe 
for oppheng på knagg. 5 + 4 forskjellige farger gjør det mulig å skille mellom hele 9 ulike avdelinger.

Alle vestene lagerføres i 4 ulike størrelser for å kunne dekke fra småbarnsavdeling til barneskolealder.

RC41 er svært populære refleksvester laget spesielt for barn (barnehager/SFO/barnskole). De tas på som 
en jakke med åpning i front og lukkes enkelt med borrelås (RC41). Dette klarer de fleste barn selv og det 
betyr frigjøring av tid til andre oppgaver. Dessuten går de ikke i stykker så lett som andre vester. 

RC41 kan også leveres med glidelåslukking i front (og heter da RC41Z). Vi anbefaler borrelås (RC41) da 
hard lek/for mye makt lettere kan ødelegge glidelås eller glidelåssømmen på RC41Z. Husk uansett at dette 
er refleksvester og ikke parkdresser!

Størrelser (sjekk omkrets og ta høyde for evt sommer/vinterbruk):
Ÿ XXS ca 2-4 år, omkrets ca 70cm
Ÿ XS ca 4-6 år, omkrets ca 80 cm
Ÿ S ca 6-10 år, omkrets ca 90 cm
Ÿ M ca 10-13 år, omkrets ca 100cm

Forhandler:

Modellserien RC41 overgår
selvsagt alle krav nedfelt i 
norske forskrifter. Den er 
derfor godkjent som 
verneutstyr og CE-merket.
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Ÿ Vestene i fluorescerende «neonfarger», dvs gul, orange, rosa, grønn og rød er godkjente som 
verneutstyr hele døgnet. De skarpe fargene på tekstilet gjør at brukeren blir lettere sett i daggry, dagslys 
og skumring, mens refleksene gjør brukeren bedre sett i mørket. Kombinasjonen gjør at man får et 24-
timers-produkt. Disse har varenummer som starter på RC41 (borrelås) og RC41Z ( glidelås).

Ÿ Alle vestene er sertifisert etter EN 1150 og/eller den nyere EN 17353.

Ÿ EN 17353 åpner også for produkter som kun har vernefunksjon i mørket. Dvs at tekstilet ikke gjør 
brukeren bedre synlig i daglys, men refleksen gjør brukeren bedre synlig når det er mørkt. Vestene i 
lysblå, royalblå, lilla og dypgrønn er av denne typen. Disse har varenummer som starter på RC41N 
(borrelås) og RC41NZ (glidelås).

Det er viktig å være oppmerksom på følgende:

GUL

LYSBLÅ ROYALBLÅ LILLA DYPGRØNN

ORANGE ROSA GRØNN RØD

NB! Fargenøyanser vil se forskjellig ut på skjerm og det virkelige produktet.


