
Förbeställ höstens 
reflexartiklar!
Förbeställ era produkter senast 12 mars  
för att erhålla er leverans under september 
månad.
Reflexsele: 
Är du klädd i mörka kläder syns du först på 20-30 meters avstånd,  
men genom att använda reflexer blir du synlig på 125 meters avstånd. 
En billig livförsäkring helt enkelt. Reflexer hör inte bara hemma på  
mörka landsvägar. Även i tätbebyggda områden sker olyckor som lätt 
kan undvikas. Öka din säkerhet i trafiken med vår smidiga Reflexsele,  
en lätt och mycket flexibel sele. Perfekt för promenaden, löp- eller 
cykelturen i stan eller på landsvägen. Vår sele är enkel att dra på och 
fästs med ett smart click-on-spänne som kan justeras för att anpassas 
efter din passform. Färg: Svart

Maila er beställning till order@topline.se. Det går även bra att beställa 
produkterna på hemsidan lansforsakringar.topline.se under rubriken 
Intressebeställningar.

Förbeställningspris: 39,20:-/st exkl. moms
(49:- inkl. moms) Normalpris 79:- inkl. moms 

mailto:order%40topline.se?subject=
http://lansforsakringar.topline.se


Förbeställ höstens 
reflexartiklar!
Förbeställ era produkter senast 12 mars   
för att erhålla er leverans under september 
månad.
Barnväst: 
En barnväst i storlekarna XXS (1-4 år), XS (4-6 år) och S (6-10 år).  
Delvis justerbar storlek genom kardborreknäppning och resår i sidorna 
ger bra passform. Västen är CE-märkt enligt EN 1150 som säkrar  
synbarhet och skydd vid användning på dagen och på natten.  
En perfekt väst, nu med säkerhetslås vid skuldran, för dig som bryr er 
om barnens säkerhet helt enkelt.

Maila er beställning till order@topline.se. Det går även bra att beställa 
produkterna på hemsidan lansforsakringar.topline.se under rubriken 
Intressebeställningar.

Förbeställningspris: 23,20:-/st exkl. moms
(29:- inkl. moms) Normalpris 39:- inkl. moms 

mailto:order%40topline.se?subject=
http://lansforsakringar.topline.se


Förbeställ höstens 
reflexartiklar!
Förbeställ era produkter senast 12 mars   
för att erhålla er leverans under september 
månad.
Reflexhanger: 
Reflexhangers med karbinhake att hänga på tex ryggsäcken, barnvag-
nen, kläder mm.

CE märkt enligt EN13356-2001 Type 1

Längd: 170mm.

Trycket är under reflexmaterialet.

Maila er beställning till order@topline.se. Det går även bra att beställa 
produkterna på hemsidan lansforsakringar.topline.se under rubriken 
Intressebeställningar.

Förbeställningspris: 12:-/st exkl. moms
(15:- inkl. moms) Normalpris 18:- inkl. moms 
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mailto:order%40topline.se?subject=
http://lansforsakringar.topline.se


Förbeställ höstens 
reflexartiklar!

# 2

# 3

30

Förbeställ era produkter senast 12 mars   
för att erhålla er leverans under september 
månad.
Promenadväst Svart: 
Trendig promenadväst för din säkerhet. Västen är CE-märkt för att ge 
synbarhet på natten. Finns i två olika storlekar (M/Dam och XL/Herr) 
för att passa de allra flesta.  
OBS: Produkten har ej fluorescerande tyg och gör därför användaren 
ej synbar och ger inget skydd på dagtid. Illustrationen är i vanligt tryck 
ej reflextryck.

Maila er beställning till order@topline.se. Det går även bra att beställa 
produkterna på hemsidan lansforsakringar.topline.se under rubriken 
Intressebeställningar.

Förbeställningspris: 84:-/st exkl. moms
(105:- inkl. moms) Normalpris 125:- inkl. moms 

mailto:order%40topline.se?subject=
http://lansforsakringar.topline.se


Förbeställ höstens 
reflexartiklar!
Förbeställ era produkter senast 12 mars   
för att erhålla er leverans under september 
månad.

Reflexväst: 
Reflexväst i unisexmodell med kardborreknäppning framtill.  
CE-märkta och godkända med EN2047,  5 cm breda fastsydda reflexer. 
Länsförsäkringars symbol 3,5 x 3,5 cm på v-brösta. 

 Storlekar: S/M, L/XL

Maila er beställning till order@topline.se. Det går även bra att beställa 
produkterna på hemsidan lansforsakringar.topline.se under rubriken 
Intressebeställningar.

Förbeställningspris: 26,40:-/st exkl. moms
(33:- inkl. moms) Normalpris 55:- inkl. moms 

mailto:order%40topline.se?subject=
http://lansforsakringar.topline.se


Förbeställ höstens 
reflexartiklar!
Förbeställ era produkter senast 12 mars   
för att erhålla er leverans under september 
månad.
Nödväst: 
Världens minsta CE-märkta och godkända reflexväst. One-size storlek 
som passar de allra flesta. Nerpackad tar västen lika mycket plats som 
en smartphone. En perfekt väst att förvara i mindre utrymmen som 
handskfacket i bilen eller under sadeln i motorcykeln/mopeden.  
Tänk på att i ett flertal europeiska länder är det lagstadgat att ha med 
sig reflexvästar i fordon för användning vid nödsituationer. 

I följande länder är det krav att medföra en eller flera reflexvästar i  
bilen, motorcykeln eller mopeden: Belgien, Bulgarien, Finland,  
Frankrike, Italien, Kroatien, Norge, Portugal, Slovakien, Spanien,  
Tjeckien, Ungern och Österrike.

Maila er beställning till order@topline.se. Det går även bra att beställa 
produkterna på hemsidan lansforsakringar.topline.se under rubriken 
Intressebeställningar.

Förbeställningspris: 34:-/st exkl. moms
(42,50:- inkl. moms) Normalpris 55:- inkl. moms 

mailto:order%40topline.se?subject=
http://lansforsakringar.topline.se


Förbeställ höstens 
reflexartiklar!
Förbeställ era produkter senast 12 mars   
för att erhålla er leverans under september 
månad.
Slapwrap: 
Ftalater fri. Extra lång Slap Wrap (38 cm) för att även passa runt arm  
i tjock vinterjacka. Förstärkt stålfjäder för att hålla Slap Wrapen bättre 
på plats och ge längre hållbarhet.  
Produkten är CE-märkt och godkänd enligt EN 13356.  
Vit reflex från 3M Scotchlite med underliggande tryck för bästa reflex.

Maila er beställning till order@topline.se. Det går även bra att beställa 
produkterna på hemsidan lansforsakringar.topline.se under rubriken 
Intressebeställningar.

Förbeställningspris: 7,60:-/st exkl. moms
(9,50:- inkl. moms) Normalpris 11,30:- inkl. moms 

mailto:order%40topline.se?subject=
http://lansforsakringar.topline.se


Förbeställ höstens 
reflexartiklar!
Förbeställ era produkter senast 12 mars   
för att erhålla er leverans under september 
månad.
Mjukreflex : 
En hanger hänger alltid med! Fäst i jackfickan, dragkedjan och häng 
ut när det mörknar. Vi tillverkar våra reflexer av det högreflekterande 
kvalitetssäkra materialet 3M . Enligt Europastandard EN 13356 måste 
en hängande reflex ha minst 15cm² av reflekterande yta och därför 
placerar vi alltid trycket under reflexmaterialet.

Vi är stolta över att kunna erbjuda svensktillverkade reflexer av högsta 
kvalité. Allt från framtagning av verktyg till färdig reflex sker under 
samma tak, detta medför att vi har full kontroll på hela kedjan och kan 
därmed minimera risken för ev. fel.

Maila er beställning till order@topline.se. Det går även bra att beställa 
produkterna på hemsidan lansforsakringar.topline.se under rubriken 
Intressebeställningar.

Förbeställningspris: 4,96:-/st exkl. moms
(6,20:- inkl. moms) Normalpris 7,50:- inkl. moms 

mailto:order%40topline.se?subject=
http://lansforsakringar.topline.se


Förbeställ höstens 
reflexartiklar!
Förbeställ era produkter senast 12 mars   
för att erhålla er leverans under september 
månad.

Multiscarves med reflex: 
Multiscarves med reflexband. Sömlös bandana som kan bäras på 
många olika sätt. Perfekt för utomhusbruk när du ex arbetar, idrottar, 
aktiverar dig. Slät, mjuk yta i LF´s illustration tryckt samt ett reflexband 
som löper längstmed för att förhöja synbarhet i mörker. 

Mått: 250 x 500 mm. Material: 100% microfiber

Maila er beställning till order@topline.se. Det går även bra att beställa 
produkterna på hemsidan lansforsakringar.topline.se under rubriken 
Intressebeställningar.

Förbeställningspris: 16:-/st exkl. moms
(20:- inkl. moms) Normalpris 25:- inkl. moms 

mailto:order%40topline.se?subject=
http://lansforsakringar.topline.se


Förbeställ höstens 
reflexartiklar!
Förbeställ era produkter senast 12 mars   
för att erhålla er leverans under september 
månad.

Påsväska i reflex: 
Lätt sportig påsväska i reflextyg. Dragskojustering upptill. Ficka på 
utsidan. Utgång för hörlurar. Länsförsäkringars Zip i dragkedjan. 

Mått: B 36 cm ’ H 45 c.  
Material: Reflekterande tyg, 100% polyester.  
Index 250cd/lx/m2

Maila er beställning till order@topline.se. Det går även bra att beställa 
produkterna på hemsidan lansforsakringar.topline.se under rubriken 
Intressebeställningar.

Förbeställningspris: 68:-/st exkl. moms
(85:- inkl. moms) Normalpris 98:- inkl. moms 

mailto:order%40topline.se?subject=
http://lansforsakringar.topline.se


Förbeställ höstens 
reflexartiklar!
Förbeställ era produkter senast 12 mars   
för att erhålla er leverans under september 
månad.

Stickad reflexmössa: 
Finstickad reflexmössa samt med reflextryck av LF kub på den ribbade 
mudden, fleecefoder insida.

100% akryl. 

Maila er beställning till order@topline.se. Det går även bra att beställa 
produkterna på hemsidan lansforsakringar.topline.se under rubriken 
Intressebeställningar.

Förbeställningspris: 60:-/st exkl. moms
(75:- inkl. moms) Normalpris 98:- inkl. moms 

mailto:order%40topline.se?subject=
http://lansforsakringar.topline.se


Förbeställ höstens 
reflexartiklar!
Förbeställ era produkter senast 12 mars   
för att erhålla er leverans under september 
månad.

Mössa med reflextryck: 
Specialdesignad single-jersey mössa i material bomull/elastan med 
fyra sömmar i toppen.  
Mössan trycks med en snygg snöflinga samt Länsförsäkringars kub,  
för att hjälpa dig att synas och samtidigt vara profilerad.  
Båda trycken i reflexmaterial.  
Färg: Marin.

Maila er beställning till order@topline.se. Det går även bra att beställa 
produkterna på hemsidan lansforsakringar.topline.se under rubriken 
Intressebeställningar.

Förbeställningspris: 44:-/st exkl. moms
(55:- inkl. moms) Normalpris 75:- inkl. moms 

mailto:order%40topline.se?subject=
http://lansforsakringar.topline.se

