WOWOW REFLECTIE KLEDING
Wie zich al fietsend, lopend of wandelend buiten begeeft kent het
bevrijdende gevoel van de buitenlucht, het genot van de fysieke
inspanning en is zich bewust van zijn milieuvriendelijke keuze van
verplaatsing. Maar hij is zich ook bewust van het gevaar van een
steeds drukker wordende omgeving en het risico om niet gezien
te worden en betrokken te raken bij een ongeval. Reeds meer dan
15 jaar zorgt het Belgische bedrijf WOWOW EUROPE ervoor dat
personen zich zichtbaar en toch trendy op de weg kunnen begeven.
De producten van Wowow zijn, waar mogelijk, genormeerd volgens
de Europese normering voor persoonlijke beschermingsmiddelen.
Dit biedt de zekerheid voor de gebruiker dat hij een kwalitatief
product aankoopt dat hem een optimale zichtbaarheid garandeert,
zowel overdag als in het donker.
Zichtbaarheid is een van de grootste oorzaken van een ongeval
tussen een sporter en een voertuig!
Sporters zijn zich er niet altijd van bewust hoe zichtbaar ze
zijn op de weg.

FIETSEN
STELVIO 2.0 € 78,99
De Wowow Stelvio 2.0 body van volledig reflecterend
stretch materiaal is winddicht en waterafstotend.
Voorzien van een 2-way rits. Het lichtgewicht vest
biedt een aangenaam draagcomfort door stretchstof
aan de zijkanten en perforaties voor ventilatie.
Maten: XS t/m XXXL
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WOWOW REFLECTIE KLEDING
DARK JACKET 1.1 € 36,99
Met de Wowow Dark Jacket 1.1 body ben je goed
zichtbaar in het donker. Voorzien van reflecterende
strips op de rug en schouders. In de 3 reflecterende
achterzakken is voldoende ruimte om de mobiele
telefoon en andere kleine gebruiksvoorwerpen op te
bergen. Door de elastische zijkanten is de body aangenaam om te dragen.
Maten: XS t/m XXXL

HEADWARMER € 18,99
De winddichte fluorescerende gele muts van Wowow sluit
mooi aan onder een fietshelm. De muts is warm en heeft
goede ademende eigenschappen. Voorzien van perforatie
rond de oren.
Maten: 1 maat
Voorkant

Achterkant

ARMWARMER € 24,99
De Wowow Thermo Arm Warmer biedt bescherming
tegen de kou en wind tijdens het fietsen. Met platte
naden en een zachte, warm aanvoelende stof aan
de binnenkant. Voorzien van reflecterend logo. Voor
gebruik in temperaturen tussen 0 en 10 graden.
Maten: S, M & L

HELMET COVER CORSA “LED” € 29,99
De Wowow helmcover is 100% waterdicht door de gelaste
naden. Voorzien van reflecterende strips. Komt in een maat
met een aantrekbaar elastiek.
Met USB oplaadbare roodkleurig LED verlichting
verwerkt aan de achterzijde.
Voorkant

Achterkant

Maten: 1 maat
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WOWOW REFLECTIE KLEDING

HARDLOPEN
10K RUNNER € 29,99
De 10K RUNNER is een mouwloos vest van Wowow.
De gele fluorescerende kleur zorgt overdag voor
goede zichtbaarheid. Met verticale reflecterende
strips aan de voor en achterzijde en aantrekbare
elastiek aan de onderzijde. Het vest heeft sterk
ademende capaciteiten maar is niet waterdicht.
Maten: XS t/m XXL

Aan de achterzijde van het 10K Runner
vest is een label voorzien voor het USB
oplaadbare Wowow Magnetlight .
Deze kan als optie worden
aangeschaft voor € 16,99

NOVA JACKET “LED” € 30,99
Sterk ademend loophesje van Wowow met een gewicht
van slechts 80 gram! Gemaakt van een ademende
fluorescerende mesh stof en voorzien van reflecterende
stips aan de voor- en achterzijde. Het hesje is gemakkelijk aan- en uit te trekken door de klittenband sluiting.
Met geïntegreerd USB oplaadbaar roodkleurige LED
verlichting aan de achterzijde.
Maten: S t/m XL
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WOWOW REFLECTIE KLEDING
NOKTA LIGHT BELT “LED” € 23,99
De Nokta Light Belt van WOWOW is een elastische
gordel en ideaal voor iedereen die onderweg is naar
zijn werk of naar school. Voorzien van vier witte
LED-lampjes aan de voorkant en vier rode aan de
achterkant en reflecterende design-strips. Met twee
kliksluitingen en in één maat. Op vier punten in wijdte
verstelbaar. De LED verlichting is USB oplaadbaar en
heeft drie lichtstanden.
Maten: 1 maat

SMART BAR € 6,99
De Wowow Smart Bar is een band die je om je arm of been
kan dragen zodat je beter zichtbaar bent in het donker. De
band van 3M reflectie materiaal heeft 4 LED-lampjes die
permanent kunnen branden of knipperen. De band heeft een
lengte van 22 cm en wordt met klittenband vastgezet rond
arm of been.

LIGHT BAR € 7,99
De Wowow Light Bar kun je, net als de Smart Bar, om
je arm of been dragen. De band van 3M reflectie materiaal heeft één rode LED-strip die twee functies heeft:
permanent branden of knipperen.

SNAP WRAP € op aanvraag
De Wowow Snap Wrap is gemaakt van onbreekbaar
roestvrij staal. Voorzijde van reflectie materiaal en de
binnenzijde van velcro. De band kan gebruikt worden
rond arm of been, maar ook rond buizen van een
fietsframe of fietsstuur.
Verkrijgbaar in 3 formaten:
34x3 cm - 38x3 cm & 44x4 cm
Minimale order aantal: 250 stuks
met eigen bedrukking mogelijk
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WOWOW REFLECTIE KLEDING

URBAN
TEGRA “LED” € 48,99
Het Wowow Tegra reflectie vest is aanbevolen voor
E-bikers. Met USB oplaadbare roodkleurig LED verlichting verwerkt aan de achterzijde. Bedrukte binnen voering
en reflectie. Verlengde achterzijde en een grote met rits
afsluitbare zak aan de voorzijde.

Brandtijd LED: 3 uur in stabiele modus

Maten: S t/m XXXL

STORM JACKET € 33,99
Het Wowow Storm Jacket is volledig reflecterend
en winddicht. Met binnen voering en voorzien van
een grijze print. Met verlengde achterzijde.
Maten: S t/m XXXL
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WOWOW REFLECTIE KLEDING
URBAN HERO JACKET € 37,99
Het Wowow Urban Hero Jacket is verkrijgbaar in
drie kleuren: Fluo geel, fluo oranje en fluo groen.
Met een bedrukte binnen voering en binnenzak.
Aan de voor- en achterzijde voorzien van
reflecterende strips. Verlengde achterzijde.
Maten: S t/m XXXL

Fluo Groen

Fluo Geel

Fluo Oranje

BAG COVER 2.2 € 17,99
Droge bagage en extra zichtbaarheid door de reflecterende
strips! De Wowow Bag Cover 2.2 is helemaal waterdicht en
voorzien van 2 aantrekbare elastische banden en een extra
riem aan de rugzijde.
Maten: Sluit mooi om rugzakken tot 25 liter.

Voorkant

Achterkant

Aan de achterzijde van de Bag Cover is een
label voorzien voor het USB oplaadbare
Wowow Magnetlight .
Deze kan als optie worden
aangeschaft voor € 16,99
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WOWOW REFLECTIE KLEDING

BEDRUKKEN MET LOGO
Borealis KALLO
Date: 17-11-2020

De Wowow producten kunnen bedrukt worden met een
bedrijfslogo of slogan. De levertermijn is 4 weken na
orderbevestiging en drukproef.
Extra informatie:
• Minimale aantal: vanaf 10 stuks per artikel
• Bedrukken kan in 1 of meerdere kleuren.
• Formaten van 1x1 cm tot 24x34 cm.
Prijzen (per logo positie)
• 1 kleur logo: € 117,-• 2 kleuren logo: € 163,-• 3 kleuren logo: € 235,-• 4 kleuren logo: € 299,-Ar�cles:
011440 - Dark Jacket 1.1 Large Yellow

Amount:
1

Print:
Posi�on: Like drawing
Color: PMS 2955C & 3015 C
Front logo size: 1.7 x 10 cm
Back logo size: 4.2 x 25 cm

L
XL

Signature

The printed colors can diﬀer from the color on the print proof. When approved, we are not responsable for any mistakes in text or logo.
Please always check the ‘size’ of the logo marked on the printproof. This will be the actual size printed on the product.

VZW

Amount:
5

Borealis:
Date: 05-07-2019

Print:
Posi�on:
Front: centered
Color: Red
Size: 96 x 51 mm

Approval:

Signature + Name + Date

d colors can diﬀer from the color on the print proof. When approved, we are not responsable for any mistakes in text or logo.
ays check the ‘size’ of the logo marked on the printproof. This will be the actual size printed on the product.

M

Approval

Amount:

Print:

6
4

Size: 297 x 111 mm

4
Posi�on: Back
Ar�cles:
6 – bag cover 2.2Color:
Blue (#0022E5)
011302
waterproof
packed

Approval:

Amount:
TBC

Print:
Posi�on: Centered
Color: PMS 2955C & 3015 C
Front logo size: 1.7x10 cm

Approval:

Signature + Name + Date

olors can diﬀer from the color on the print proof. When approved, we are not responsable for any mistakes in text or logo.
s check the ‘size’ of the logo marked on the printproof. This will be the actual size printed on the product.

Signature + Name + Date
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The printed colors can diﬀer from the color on the print proof. When approved, we are not responsable for any mistakes in text or logo.
Please always check the ‘size’ of the logo marked on the printproof. This will be the actual size printed on the product.

