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REFLEXENS DAG 30 OKTOBER

Se till att synas du med
– ta på en Glimmis®reﬂex!
I samband med övergången till vintertid, vill
vi uppmana alla att se till att synas i trafiken
– sätt på dig en Glimmis®reflex!
Mörker i kombination med regn gör att du som fotgängare syns extremt dåligt när du är ute och går. Med
Glimmis®reﬂexer på dina ytterkläder, väskor och barnvagn
kan en bilförare upptäcka dig redan på 125 meters avstånd. Om du saknar reﬂex och bär mörka kläder upptäcker bilisten dig först på 20-30 meters avstånd även om han eller hon har halvljuset på.
Att bära reﬂex är en billig livförsäkring. Den som bär reﬂexer syns betydligt bättre och på längre avstånd än
den som är utan. De ﬂesta olyckor med fotgängare sker i tättbebyggda områden med gatubelysning. Därför gör
reﬂexen lika mycket nytta i stan som på landet (källa NTF).
Popomax har lyckats relansera en gammal hård och tråkig säkerhetsprodukt med trassligt snöre och osäker säkerhetsnål med de tuffa, söta och säkra Glimmis®reﬂexerna. I dag ﬁnns över 100 varianter av Glimmisar och det kommer ständigt nya motiv. Glimmisar är smidiga att bära och anpassade för olika personligheter, åldrar och intressen.
Nu är det enkelt och roligt att göra sig sedd. Gör det du med - sätt på dig en Glimmis®!
Se hela utbudet av Glimmis reﬂexer ›› www.glimmis.com
Högupplösta pressbilder ﬁnns på hela sortimentet, en del att ladda ner direkt från glimmis.com. Bilderna får endast
publiceras i anslutning till redaktionellt material om Glimmis®.
Glimmis® är en säkerhetsprodukt och ska inte användas som leksak. Glimmis® reflexer uppfyller normen
för personreflexer (EN 13356, SP-ID -nummer 04022, certifikatsnummer 424601) och är CE-godkända. All
produktion sker i Sverige.

För ytterligare information kontakta:
POPOMAX AB, 20110630
Ewa Romö, delägare och grundare, Popomax AB
Logga Plånka.
Telefon: 08-755 87 27. Mobil: 070-549 69 49. E-post: ewa@popomax.se

Popomax startades 2002 av två innovativa ingenjörer, Ewa Romö och Kersti Kempe. De lyckades relansera en gammal hård och tråkig
säkerhetsprodukt med trassligt snöre och osäker säkerhetsnål med de tuffa, söta, coola och säkra Glimmisreﬂexerna, och bli marknadsledande. Idag har företaget ﬂera produkter och varumärken – funktionella produkter med hög kvalitet som genom sin formgivning skapar
glädje för användaren.

