POPOMAX

Pressmeddelande 2012-05-25

Säkerhet i fokus när Popomax tecknar avtal med Coop
Popomax AB, ledande tillverkare och distributör av personreflexer, har tecknat distributionsavtal med
Coop. Avtalet innebär att Popomax från hösten 2012 kommer distribuera Glimmis reflexer till Coops
butiker; Coop Forum, Coop Extra, Coop Nära och Coop Konsum.
– ”Vi är mycket glada och förväntansfulla över samarbetet med Coop. Avtalet innebär att vi i mycket
större omfattning kommer nå ut med våra reflexer till konsumenter i hela Sverige, och med det bidra
till en säkrare trafikmiljö”, säger Kersti Kempe, VD på Popomax AB.
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Glimmis® - Mjuka reflexer som gör att du syns
Hela 40 procent av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Att bära
reflex är att ge bilisten en chans att få syn på en. Om man har mörka kläder och går vid vägkanten
syns man i bilens halvljus på 20 till 30 meters avstånd. Det är ynkligt jämfört med Glimmis reflexen
som är synlig redan på 125 meters håll. En sträcka som kan vara skillnaden mellan liv och död.
Inte ens stadstrafik är en säker miljö trots illuminerande gatlyktor och ljusskyltar. Det är där som de
flesta olyckorna med gående sker. Glimmis reflexerna fungerar både som snygga accessoarer och
som livräddare i mörker.
Vi formger våra reflexer själva och tillverkar i Sverige vilket medför en snabb, flexibel och tillförlitlig
produktion och distribution av reflexer i högsta kvalitet. Vi har idag ett 100 tal olika former i vårt
sortiment och gör även kundspecifik formgivning för att profilera en unik verksamhet eller målgrupp.
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.
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