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VEILIG ONDERWEG

Handig achterzakje

Stevige rits

REFLECTERENDE ARMBAND
Afmeting: lxb: 34 x 3 cm.  € 2,10
RF30000  Per stuk  € 1,90

ROLLANDA
Rollanda de wandelrups bestaat uit 4 delen 
die naargelang het aantal kindjes kan 
vergroot of verkleind worden. Rollanda kan 
tot 16 kindjes begeleiden op hun wandeling.
Kenmerken: Verbinding met drukknopen. 
Wasbaar op 30°. 100% polyester.
Afmeting: 1 deel: lxb: 88 x 12 cm.

HO51131   € 44,99

ROADIE BEGELEIDERS HESJE
Geef als begeleider het goede voorbeeld en zorg dat je zichtbaar bent in het verkeer! 
Met deze degelijke en stijlvolle hesjes in 4 confectiematen gaat dat zeker lukken.
Kenmerken: Fluorescerende gele stof van hoge kwaliteit. Reflecterende strepen op 
voor- en achterkant. Degelijke rits. CE EN1150 goedgekeurd.
01 (Small), 02 (Medium), 03 (Large), 04 (Extra large).

EF9985+kleurcode   € 12,95

POLSBANDJES
Fluo gele polsbandjes. Ideaal voor als je met 
een groep op uitstap gaat! Schrijf de 
kinderen hun naam op het bandje en een 
noodnummer. Zo komen eventueel verloren 
gelopen kinderen altijd terecht.
Afmeting: b: 19 mm.

UW10001  Per 100 € 15,50

WANDELRINGEN
Met deze kleurrijke ringen gaan we met zijn 
allen op stap! 10 kleurrijke ringen gemaakt in 
stevig vinyl. Iedere ring is groot genoeg voor 
twee kinderhandjes. Ideaal voor wandelingen 
of evacuatie van 20 kinderen.

LC748   € 49,95

STREETBUDDY
De reflecterende StreetBuddy met 
geïntegreerde vlag zorgt voor visibiliteit op 
plaatsen waar kinderen het verkeer betreden.
Kenmerken: Voet wordt verzwaard door het 
vullen met water.
Afmeting: lxbxh: 60 x 48 x 82,5 cm.

BT20001   € 76,00

FLUO HESJE WOWOW
Zichtbaar zijn in het verkeer is enorm belangrijk! Zeker voor 
de allerkleinsten. De Wowow hesjes zijn van een hoge 
kwaliteit en 'kids proof'.
Kenmerken: Fluorescerende gele stof van hoge kwaliteit. 
Reflecterende strepen op voor- en achterkant. Degelijke rits. 
CE EN1150 goedgekeurd.
01 (Extra small), 02 (Small), 03 (Medium), 04 (Large).

EE9984+kleurcode   € 10,95

GRAB & GO WANDELTOUW
Wandel- evacuatietouw met 6 velcrolinten.
Afmeting: l: 200 cm.

HS10006 6 kindjes  € 29,95
Afmeting: l: 280 cm.

HS10010 10 kindjes  € 34,45

WANDELDRAAK
Wandeldraak voor 16 kindjes.
Afmeting: lxb: 350 x 12 cm.

NS15980   € 39,50




