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Spolupracujeme a podporujeme:

- Reflexní prvky značně zvyšují  bezpečnost dětí a dospělých 
v silničním provozu, zejména za snížené viditelnosti (noc, 

svítání, soumrak, mlha, sněžení, déšť).
- Reflexní materiály mají schopnost odrážet 

světlo zpět ke zdroji a to až na 200 m daleko. To 
znamená, že řidič vozidla zpozoruje chodce 

daleko dříve a má dostatek času se bezpečně 
vyhnout dětem, chodcům, cyklistům.

- Reflexní páska i na velmi velkou 
vzdálenost vytváří na tmavém pozadí 
kontrast, který řidič při nasvícení 
reflektory okamžitě spatří.
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844 Reflexní tkaničky

délka: 120 cm
balení: 1 pár

01
bílá

02
růžová

03
fialová

04
oranžová

05
zelená

06
modrá

07
černá

Vyrobeno
z         materiálu          
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837 Reflexní obojky pro psy842 Reflexní deštníky

Reflexní vesty pro psy

99
černá

53
modrá

33
červená

rozměr: 50 x 1,8 cm

Vhodné pro psy do cca 20 kg, s obvodem krku 
do cca 48 cm a obvodem těla do cca 58 cm.

Vhodné pro psy do cca 15 kg a s obvodem
krku do cca 46 cm.

838 - pro psy do 20 kg

839 - pro psy do 15 kg
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02
černý

01
žlutý
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rozměr: 5,5 x 5,5 cm

rozměr: 43 x 4,5 cm

Velká reflexní páska

Výstražné tričko s límečkem a reflexními pruhy 
s Wicking Finish úpravou pro rychlé 

a rovnoměrné schnutí. Materiál: 100% polyester.

norma: EN 471, EN 340
velikost: M - XXXL

Běžná reflexní páska

A - obvod hrudi, B - obvod pasu

rozměr: 32 x 3 cm

rozměr: 5 x 5 cm

01

01

02 04

02

03

04

05 06

899 Reflexní páska - XXL

827 Reflexní trička pro dospělé

840 Reflexní připínací odznak

810 Reflexní samolepky - smajlíci

01
žlutá

01
oranžová

Vhodné pro chodce, 
cyklisty a běžce.
Velká viditelnost!

Vhodné na bundy a batohy.
Snadné použití!

Velikost 48 50 52 54 56 58 60 62

M L XL XXL

A 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124

B 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112



Po zapnutí bliká červeným
světlem, zapíná se na suchý zip.

žlutá bílá

bílá

růžová

žlutá

zelená

oranžová

tm. červená

modrá

červená

Pásky se samy ovinou a drží kolem 
nohy, ruky, kola...

bílá

bílá

žlutá

žlutá

oranžová

oranžová

modrá

modrá

rozměr: 32 x 3 cm

rozměr: 45 x 4 cm rozměr: 44 x 2,5 cm

rozměr: 32 x 3 cm
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898 Reflexní páska na suchý zip

896 Reflexní samonavíjecí páska s ozdobou

897 Reflexní blikací páska
895 Reflexní páska - samonavíjecí
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Reflexní samolepky na 
kartičce

rozměr: 10 x 7 cm

Reflexní samolepící pásky
rozměr: 2,5 x 15 cm

balení: 3 ks

812-01 - sada 5 ks, rozměr: cca 5 x 5 cm

812-02 - sada 5 ks, rozměr: cca 5 x 5 cm

877

815

rozměr: 5 x 5 cm rozměr: 5 x 5 cm

rozměr: 10,5 x 6,5 cm rozměr: 6,7 x 5,5 cm rozměr: 4,5 x 9 cm rozměr: 7 x 6,5 cm

rozměr: 5 x 5 cmrozměr: 7 x 7 cm rozměr: 6,7 x 5,3 cm

rozměr: 5 x 5 cm rozměr: 5 x 5 cm rozměr: 5,5 x 5,5 cm

01

01

02

02

03

03 04

813

Reflexní samolepkyReflexní samolepky - balení 5, 10 a 100 ks
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rozměr: 10,5 x 6,5 cm

rozměr: 6 x 4,7 cm

rozměr: 5 x 5 cm rozměr: 6 x 6 cmrozměr: 6 x 4,7 cm

rozměr: 5 x 5 cm

rozměr: 5 x 5 cmrozměr: 6 x 6 cm

rozměr: 6 x 4,5cm

rozměr: 6 x 4,7 cm

rozměr: 5 x 5 cm

rozměr: 5,4 x 4,2 cm

rozměr: 6,5 x 5 cm
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802 - smajlíci, sada 6 ks 803 - smajlíci, sada 6 ks 818 - samolepky na A4

rozměr: 5 ks 5 x 5 cm, 1 ks 7 x 7 cm rozměr: 6 ks 5 x 5 cm

sada 10 ks + 2 zdarma, rozměr: 29,5 x 21 cmrozměr - smajlíci: 5 x 5 cm
rozměr - srdíčko: 6 x 5,5 cm
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830 Reflexní přívěskyReflexní samolepky

833 Reflexní přívěsky



04 - koník

03 - pštros

02 - zajíc

medvídek
rozměr: 7 x 5 cm
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výška 10 cm, šířka 13 cm

výška 11 cm, šířka 10 cm

výška 15 cm, šířka 10 cm

výška 21 cm, šířka 11 cm

01 - myš

sova
rozměr: 6,5 x 4,5 cm

vločka
rozměr: 6 x 6 cm

srdíčko
rozměr: 5,5 x 5 cm

rozměr: 3,5 x 3,5 cm

rozměr: 7,2 x 0,8 cm

04
modrá

06
červená

07
zelená

08
růžová

03
oranžová

02
žlutá

05
zlatá

01
bílá

865 - taháček

864 - taháček/přívěsek hvězdička

13 14

Reflexní taháčky na zip831 Reflexní přívěsky - zvířátka

832 Reflexní přívěsky - odrazky
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821 - dětská reflexní vesta

velikost XS
3-6 let

46 cm x 38 cm

velikost S
7-10 let

54 cm x 41 cm

velikost M
10-13 let

61 cm x 46 cm

rozměr: výška 28 cm, šířka 22 cm rozměr: výška 41 cm, šířka 26 cm

806 - dětská PVC vesta 820 - reflexní vesta pro děti 
           a dospělé ve tvaru V

15

822 velikost S pro děti 3-6 let
rozměr: výška 45 cm, šířka 45 cm

822 velikost M pro děti 6-12 let
rozměr: výška 50 cm, šířka 50 cm

823 velikost L pro děti 12-18 let
rozměr: výška 65 cm, šířka 58 cm

rozměr: 18 x 13 cm

pro děti 3-10 let
rozměr: výška 40 cm, šířka 48 cm

819 - dětská reflexní vesta

822 - dětská reflexní vesta

859 - zastavovací terčík 
   s reflexním středem

8 119 127 106

3 5b1a 1b 42 5a

Reflexní dětské bezpečnostní vesty Reflexní dětské bezpečnostní vesty



pro děti 8-14 let, barva černá, našité reflexní stříbrno-šedé prvky

možnost nastavit
velikost pomocí

pásku suchého zipu
o délce 8 cm

824 - reflexní vesta pro dospělé

823 - reflexní vesta pro dospělé

velikost L: rozměr 65 x 58 cm
velikost XL: rozměr 67 x 65 cm

velikost XXL: rozměr 70 x 68 cm

velikost XL: rozměr 67 x 65 cm
velikost XXL: rozměr 70 x 68 cm

17 18

Reflexní bezpečnostní vesty 855 Dětské kšiltovky s reflexnimi prvky

01
žlutá

01
žlutá

02
oranžová 02

oranžová

Materiál: 100% akryl
univerzální velikost

854 Kšiltovky s reflexními prvky pro dospělé 853 Zimní pletené čepice
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rozměr 42 x 33 cm

rozměr 45 x 38 cm

02
oranžová

01
žlutá

20

trubičky na dráty jízdních kol, délka 8 cm

862 Reflexní batoh Reflexní tyčinky

863 Reflexní potah na batohy

866 - balení 10 ks 856 - balení 24 ks 857 - balení 36 ks
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07
černá

06
šedá

05
zelená

04
hnědá 02

tm. fialová 01
sv. fialová

03
modrá

rozměr: 42 x 33 x 10 cm, balení 1 ks, nosnost 10 kg
materiál netkaná textílie, reflexní páska šíře 5 cm

!
KDO by měl používat reflexní materiály?
Reflexní materiály pomáhají ochránit ty nejzranitelnější 
na silnicích. A to jsou… CHODCI, CYKLISTÉ a DĚTI.

KDY byste měli používat reflexní 
materiály?
- je noc a šero
- je mlha
- hustě prší
- sněží
- v zimě a na podzim je zatažená obloha

délka 45 cm, šířka 15 mm

845 - klíčenky bez potisku

846 - klíčenky s potiskem
  smajlíka „Ahoj“

žlutá červená modrá černá

21

Reflexní klíčenky 564 Reflexní tašky

10 5033 99
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Akce a bezpečnostní projekty, na kterých se podílí firma ALTIMA

NA KOLE JEN S PŘILBOU
Od května do září bude pokračovat dalším ročníkem projekt Na kole jen s přilbou. Projekt, na 
kterém spolupracuje obecně prospěšná společnost Bezpečně na silnicích s Horskou službou ČR 
a dalšími partnery, si klade za cíl snížení nehodovosti a zejména následků dopravních nehod 
cyklistů, zapříčiněných nedodržováním bezpečnostních zásad při jízdě na kole. Důraz kampaně 
je kladen především na použití ochranných bezpečnostních přileb.
Organizováno: ORGANIZACE BEZPEČNĚ NA SILNICICH o.p.s.

„ZEBRA SE ZA TEBE NEROZLÉDNE!“
Projekt je realizován každoročně již od roku 2007 Policejním prezidiem ČR, a to na začátku školního 

roku a v jeho druhé polovině. Rozsah akce je jeden týden a probíhá na celém území České republiky. 
Je zaměřený na chodce a další účastníky silničního provozu. 

Cílem projektu je preventivní působení na účastníky silničního provozu,  zejména pak:
 Osvojování a dodržování pravidel bezpečného přecházení vozovky,
 Odbourávání mýtů o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce

NADACE PARTNERTSVÍ                
Projekt: NA ZELENOU
Projekt podporující bezpečnou cestu do školy. Pod vedením svých pedagogů a aktivních rodičů 
zmapují děti nebezpečná místa na cestě do školy. Na základě této mapy vypracuje dopravní 
projektant dopravní studii s návrhy konkrétních opatření.
Projekt: CHCEME BÝT VIDĚT                                  
Projekt podporuje používání reflexních prvků v každodenním životě. Účastníci mají za úkol - 
vyfotografovat sami sebe, své přátele či členy rodiny vybavené reflexními prvky tak, aby byli 
vidět. Vyhlášení soutěže je v prosinci, slavnostní vyhlášení vítězů pak v nadcházející rok v březnu.

SPARTA VZDÁVÁ HOLD
Již pošesté v historii se konala akce Sparta vzdává hold. Tradičnímu projektu na 

podporu složek Integrovaného záchranného systému byl jako vždy věnován celý 
leden. Vrcholem pak byla domácí utkání s Hradcem Králové a Karlovými Vary. Na 

tyto dva duely Sparta uvolnila členům armády, hasičům, lékařům a policistům 
vstupenky v hodnotě více než dva miliony korun. Extraligové klání s Energií 

navíc sparťané sehráli ve speciálních dresech, které šly následně do dražby a její 
výtěžek byl věnován Nadaci policistů a hasičů a Vojenskému fondu solidarity. 

rozměr: cca 5 x 5 cm, vyrobeny ze speciálního vysoce reflexního materiálu

87654321

Reflexní PVC samolepící páska
šířka 25 mm
barva bílá, žlutá a oranžová
balení 5 m, 10 m, 50 m

Reflexní nažehlovací páska, šířka 25 mm

Reflexní nažehlovací páska, šířka 50 mm

Reflexní našívací páska, šířka 25 mm

Reflexní našívací páska, šířka 50 mm

Reflexní nažehlovací páska, šířka 25 mm
balení 50 cm

balení 5 m,10 m, 50 m

Reflexní páska kombinovaná
- našívací
š. 30 mm - žlutá, balení 5 m

Reflexní našívací páska, šířka 8 mm

Reflexní našívací páska, šířka 15 mm
barva černá balení 5 m, 10 m, 50 m

874870
871
872
873
850

876

880
881

860 Reflexní nažehlovací ozdobné obrázky

Reflexní materiály



sklad: J. Matičky 345, 570 01 Litomyšl
tel.: +420 461 612 278, fax: +420 461 611 191, mobil: +420 777 201 523

e-mail: altima@altima.cz

Bezplatná tel. linka: 

800 146 259 
(pouze v ČR)

Zachraňujeme lidské životy!

www.altima.cz


