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Avery Dennison® VisiFlex™ V-8000
Reflective Prismatic Vinyl

Unna ditt fordon marknadens bästa reflexutmärkning.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

> Intensiv dageffekt

> Kraftfull reflexförmåga nattetid

> Enkel att applicera även på välvda ytor

> Digitaltryckbar

> 7 års hållbarhet för standardfärger, 
5 års hållbarhet för fluorescerande färger

> Ekonomisk rullbredd 1220mm

> Solid konstruktion eliminerar kantförslutning

> Permanent adhesiv

Med högreflekterande reflexförmåga och luminans anpassad 
för vägarbets- och utryckningsfordon, är reflexfolien 
VisiFlex V-8000 marknadens hållbaraste alternativ för 
reflexutmärkning. Med 6 färger, inklusive 2 fluorescerande 
färger, klarar VisiFlex V-8000 samtliga varianter av 
uttrycknings- och vägarbetsfordon.

V-8000
Vit

V-8005
Blå

V-8007
Grön

V-8008
Röd

V-8013
Fluo Gul/Grön (Lime)

V-8014
Fluo Orange
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“Vi har länge väntat på en ny 
produkt som VisiFlex. Första 
gången vi applicerade den på ett 
fordon visste vi direkt att den var 
helrätt. Utseendet och fördelarna 
med solid konstruktion och lång 
hållbarhet löser de klassiska 
problem andra prismatiska 
material har.”

Scott Horne
Lakeside Films Ltd.

“

”

Iögonfallande Reflexutmärkningar På 
Alla Slags Fordon

VisiFlex reflexfolie är en mycket innovativ 

fordonsreflex. VisiFlex ger maximal synbarhet 

i kombination med lång hållbarhet.

Detta möjliggör bästa möjliga reflexutmärkningar 

för både vägarbets- och utryckningsfordon, 

dessutom med längre hållbarhet än vad 

som hittills varit branschstandard.

Produktionsanpassed

> Solid konstruktion eliminerar kantförslutning, 
vilket sparar tid och pengar under produktion 
och applikation.

> 1220mm användbar rullbredd möjliggör större 
designflexibilitet samt reducerar spill.

Join the Avery Dennison Community

The user is responsible for determining the product’s suitability for the intended application. This product should be used on a test-and-approve basis. Some countries may have laws or regulations on the 
use of vehicle reflectivity. The user is responsible for determining and complying with all applicable standards.

DISCLAIMER—All Avery Dennison statements, technical information and recommendations are based on tests believed to be reliable but do not constitute a guarentee or warranty. All Avery Dennison 
products are sold with the understanding that purchaser has independently determined the suitability of such products for its purposes. All Avery Dennison’s products are solid subject to Avery Dennison’s 
general terms and conditions of sale, see http://graphics.averydennison.com/en/home/resource-center/terms-and-conditions.html.
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S-92258

Vanligt förekommande rullbredd—762mm
(varav 711mm är användbart)

POLIS

VisiFlex rullbredd—1220mm, 100% användbart

POLIS POLIS


