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Diefstalveilig
Reelights worden vast gemonteerd en zijn daarom moeilijk 

te stelen. 

Robuuster
Reelight is robuust uitgevoerd en ontwikkeld voor 

dagelijks gebruik. Bestaat uit een solide plastic behuizing, 
roestwerende metalen brackets en RVS schroeven, en is 

bestand tegen alle weersomstandigheden. 

Geen batterijen – geen gedoe Veiliger
Reelight is permanente fietsverlichting. Het is statistisch 

bewezen dat permanente fietsverlichting het aantal 
ongelukken met 32% vermindert. 
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Reelights gebruiken geen batterijen. Zij genereren hun eigen 
stroom met behulp van magneten die in de spaken worden 

geplaatst. Daardoor heb je altijd licht op je fiets.



Reelight 
De batterijloze fietsverlichting van Reelight is een doorbraak op het gebied van fietsverlichting en 
fietsveiligheid. Fietsverlichting op inductiebasis, geen batterijen, geen weerstand, geen onderhoud 
en permanent brandend. Kort samengevat: permanente verlichting voor op je fiets, waarvoor geen 
batterijen nodig zijn en die je nooit aan of uit hoeft te zetten. Een perfecte oplossing voor woon-
werkverkeer.

Technologie
Het gepatenteerde Deense ontwerp van onze fietsverlichting heeft als uitgangspunten eenvoud, 
duurzaamheid en betrouwbaarheid. Dankzij het zelfvoorzienende energiesysteem, de uiterst 
krachtige LED’s met lange levensduur en de krachtige neodymium magneten vormt Reelight een 
hoogwaardig staaltje technologie. Eenvoudig te monteren op de meeste fietsen met behulp van een 
steeksleutel en een schroevendraaier. 

Recycle je energie  
Reelight fietsverlichting is beter dan bestaande fietsverlichting, omdat het zelfvoorzienende 
energiesysteem de verlichting ook overdag laat branden zonder extra kosten voor de gebruiker. 
Reelight maakt geen gebruik van batterijen, maar wekt zijn eigen energie op met behulp van 
magneten die op de spaken zijn gemonteerd – pure inductie-energie. Reelight wordt vast gemonteerd 
op de fiets, zodat je verlichting altijd brandt. De fietsverlichting brandt permanent, waardoor de 
verkeersveiligheid wordt vergroot – zowel overdag als ’s nachts. 

Veiligheid
Een proef uitgevoerd door Odense Fietsstad, de Universiteit van Aalborg en Reelight toont aan dat 
de ongelukkenfrequentie 32% lager ligt bij gebruik van Reelight fietsverlichting. Uit dezelfde proef 
bleek ook dat het gevoel van veiligheid bij fietsers met 85% toenam dankzij de vast gemonteerde 
fietsverlichting die de zichtbaarheid vergroot – zowel overdag als ’s nachts. 
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SL100 Flash – Extended
Reelight Extended is ontwikkeld voor fietsen 
met rol- of schijfremmen (met maximale 
schijfdiameter: 160 mm / 6”). 

Kleuren brackets en behuizing: 
Zilver en zwart 

Magneten: 
4 NIEUWE, verlengde, krachtige neodynium 
magneten 

Materialen: 
Solide plastic behuizing 
RVS brackets 
RVS schroeven 

Verpakking: 
Per 10 st. in doos van 50 st. 

SL100 Flash – Voor links rijden
Deze Extended versie is ontwikkeld voor 
landen waar men links rijdt (montage aan 
rechterzijde van de fiets). Aanbevolen voor 
fietsen met derailleurversnelling (extern). 

Kleuren brackets en behuizing: 
Zilver en zwart 

Magneten: 
4 NIEUWE, verlengde, krachtige neodynium 
magneten 

Materialen: 
Solide plastic behuizing 
RVS brackets 
RVS schroeven 

Verpakking: 
Per 10 st. in doos van 50 st. 

SL100 Flash – Compact
Reelight Compact is ontwikkeld voor fietsen 
met een standaard velg of terugtraprem. 
In landen waar links wordt gereden, is de 
Reelight Compact verkrijgbaar voor fietsen 
met naafversnelling (intern). 

Kleuren brackets en behuizing: 
Zwart 

Magneten: 
4 krachtige, Compact neodynium magneten 

Materialen: 
Solide plastic behuizing 
Roestwerende metalen brackets 
RVS schroeven 

Verpakking: 
Per 10 st. in doos van 50 st.

SL100 FLASHSL100 FLASH ALGEMENE INFORMATIE

SL100 Flash 
Reelight SL100 Flash knippert als de fiets in beweging is. Reelight maakt geen gebruik van 
batterijen, maar wekt zijn eigen energie op met behulp van magneten die op de spaken zijn 
gemonteerd – pure inductie-energie. Reelight wordt vast gemonteerd, zodat je altijd licht 
bij je hebt. Ze blijven branden zolang de fiets in beweging is, waardoor de veiligheid in het 
verkeer wordt vergroot, zowel overdag als ’s nachts. 

Knipperfrequentie – fietsend: 
Afhankelijk van de fietssnelheid 
200 keer/min bij 15 km/u 
400 keer/min bij 30 km/u

Soort verlichting 
en kleuren: 
LED (2 witte, 2 rode) 

Lichtsterkte: 
Koplamp: 30 candela 
Achterlicht: 10 candela 
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Bestelnr. 07100 SL100 Flash Compact Bestelnr. 07101 SL100 Flash Extended Bestelnr. 07102 SL100UK Flash Extended



SL120 Power backup 
– Compact
Reelight Compact is ontwikkeld voor fietsen 
met een standaard velg of terugtraprem. 
In landen waar links wordt gereden, is de 
Reelight Compact verkrijgbaar voor fietsen 
met naafversnelling (intern). 

Kleuren brackets en behuizing: 
Zwart 

Magneten: 
4 krachtige, Compact neodynium magneten 

Materialen: 
Solide plastic behuizing 
Roestwerende metalen brackets 
RVS schroeven 

Verpakking: 
Per 10 st. in doos van 50 st. 

SL120 Power backup 
– Extended
Reelight Extended is ontwikkeld voor fietsen 
met rol- of schijfremmen (met maximale 
schijfdiameter: 160 mm / 6”). 

Kleuren brackets en behuizing: 
Zilver en zwart 

Magneten: 
4 NIEUWE, verlengde, krachtige neodynium 
magneten 

Materialen: 
Solide plastic behuizing 
RVS brackets 
RVS schroeven 

Verpakking: 
Per 10 st. in doos van 50 st.

SL120 POWER BACKUPSL120 POWER BACKUP ALGEMENE INFORMATIE

SL120 Power backup 
– Voor links rijden 
Deze Extended versie is ontwikkeld voor 
landen waar men links rijdt (montage aan 
rechterzijde van de fiets). Aanbevolen voor 
fietsen met derailleurversnelling (extern). 

Kleuren brackets en behuizing: 
Zilver en zwart 

Magneten: 
4 NIEUWE, verlengde, krachtige neodynium 
magneten 

Materialen: 
Solide plastic behuizing 
RVS brackets 
RVS schroeven 

Verpakking: Per 10 st. in doos van 50 st.

SL120 Power backup 
Reelight SL120 Power backup knippert terwijl je fiets in beweging is, en blijft 2 minuten 
doorknipperen nadat je bent gestopt. Reelight maakt geen gebruik van batterijen, maar 
wekt zijn eigen energie op met behulp van magneten die op de spaken zijn gemonteerd – 
pure inductie-energie. Reelight wordt vast gemonteerd, zodat je altijd licht bij je hebt. Ze 
blijven branden zolang de fiets in beweging is, waardoor de veiligheid in het verkeer wordt 
vergroot, zowel overdag als ’s nachts. 

Knipperfrequentie: 
Meet de fietssnelheid 
Vaste frequentie bij beweging 
Blijft naknipperen met dezelfde 
frequentie 

Soort verlichting 
en kleuren: 
LED (2 witte, 2 rode)

Lichtsterkte: 
Koplamp: 30 candela 
Achterlicht: 10 candela
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Bestelnr. 07120 SL120 Power Backup Compact Bestelnr. 07121 SL120 Power Backup Extended Bestelnr. 07122 SL120UK Power Backup Extended



SL150 Steady light – Extended
Reelight Extended is ontwikkeld voor fietsen 
met rol- of schijfremmen (met maximale 
schijfdiameter: 160 mm / 6”). 

Kleuren brackets en behuizing: 
Zilver en zwart 

Magneten: 
4 NIEUWE, verlengde, krachtige neodynium 
magneten 

Materialen: 
Solide plastic behuizing 
RVS brackets 
RVS schroeven 

Verpakking: 
Per 10 st. in doos van 50 st. 

SL150 Steady light – Compact
Reelight Compact is ontwikkeld voor fietsen 
met een standaard velg of terugtraprem. 
In landen waar links wordt gereden, is de 
Reelight Compact verkrijgbaar voor fietsen 
met naafversnelling (intern). 

Kleuren brackets en behuizing: 
Zwart 

Magneten: 
4 krachtige, Compact neodynium magneten 

Materialen: 
Solide plastic behuizing 
Roestwerende metalen brackets 
RVS schroeven 

Verpakking: 
Per 10 st. in doos van 50 st. 

SL150 STEADY LIGHTSL150 STEADY LIGHT ALGEMENE INFORMATIE

SL150 Steady light 
Reelight SL150 Steady light brandt constant terwijl je fiets in beweging is. Reelight maakt 
geen gebruik van batterijen, maar wekt zijn eigen energie op met behulp van magneten die 
op de spaken zijn gemonteerd – pure inductie-energie. Reelight wordt vast gemonteerd, 
zodat je altijd licht bij je hebt. Ze blijven branden zolang de fiets in beweging is, waardoor 
de veiligheid in het verkeer wordt vergroot, zowel overdag als ’s nachts. 

Lichteffect – fietsend: 
Constant licht  

Soort verlichting 
en kleuren: 
LED (2 witte, 2 rode) 

Lichtsterkte: 
Koplamp:  30 candela 
Achterlicht: 10 candela 
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Bestelnr. 07150 SL150 Steady Light Compact Bestelnr. 07151 SL150 Steady Light Extended



Compact Safety light magneten
Reelight Compact magneten worden 
aanbevolen voor fietsen met een standaard 
velg of terugtraprem. In Groot-Brittannië is 
de Reelight Compact geschikt voor fietsen 
met naafversnelling (intern).  

Kleur behuizing: 
Zwart 

Magneten: 
2 krachtige, Compact neodynium magneten 

Materialen: 
Solide plastic behuizing 
RVS schroeven 

Verpakking: 
Per 10 st. in doos van 50 st. 

Power up magnets 
Met extra magneten op de spaken kun je het effect van je Reelight batterijloze 
fietsverlichting vergroten. 

SL100 Flash – hogere knipperfrequentie 

SL120 Power backup – snellere oplading

SL150 Steady light – krachtiger licht Poster 70x100 cm. 

No-batteries Robust30% saferVandal-proof

www.reelight.com

INSTORE_bord_display.indd   1 27/07/07   13:18:41

Point of sale-display 38x38x24 cm. Wanddisplay  80x68 cm. 

Shopsigns 35x30 cm.

POWER UP MAGNETS

Recycle your engergy

No-batteries

Robust

Vandal-proof

30% safer

Hoe verkoop je Reelight fietsverlichting?  
Wij willen dat Reelight een groot succes wordt in uw winkel. Met de Reelight winkelverkoopkit 
kunt u meteen van start gaan met de verkoop van Reelights. 

De winkelverkoopkit bestaat uit een Point of sale-display met 4 decoratieve Reelight shop-
signs, een wanddisplay en een poster. 
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Bestelnr. 07001 SL Compact Magnet Bestelnr. 07002 SL Extended Magnet

Extended safety light magneten
Reelight Extended magneten zijn ontwikkeld 
voor fietsen met rol- of schijfremmen met 
maximale schijfdiamenter: 160 mm / 6”) 
en voor fietsen met derailleurversnelling 
(extern) in landen waar links wordt gereden.

Kleuren brackets en behuizing: 
Zilver en zwart

Magneten: 
4 NIEUWE, verlengde, krachtige neodynium 
magneten

Materialen:
Solide plastic behuizing
RVS front
RVS schroeven

Verpakking: 
Per 10 st. in doos van 50 st. 



Reelight – an attractive business partner
• Een succesverhaal 
• Innovatieve en unieke producten met tal van belangrijke voordelen
• Producten die uw omzet en winst verhogen 
• Actieve service en ondersteuning door Reelight 
• Vergroot de fietsveiligheid en biedt milieuvoordelen 

Reelight  is in 2003 opgericht en heeft momenteel 9 medewerkers. 

In 2004 werd een grootschalig onderzoek naar Reelight fietsverlichting uitgevoerd 
door de stad Odense. Bij een groep van in totaal 2000 fietsers werd Reelight verlichting 
aangebracht op hun fietsen, terwijl een andere groep van 2000 fietsers traditionele 
fietsverlichting bleef gebruiken. Het doel was het aantal ongelukken binnen de twee groepen te 
vergelijken. Op basis van de resultaten van deze proef werd de Deense wet in 2005 gewijzigd, 
waardoor knipperende LED-verlichting werd toegestaan als fietsverlichting. In september 
2005 bracht Reelight de eerste inductieverlichting op de markt. 

Momenteel hebben meer dan 300.000  
voordelen van permanente fietsverlichting ontdekt. Sinds september 2006 heeft Reelight haar 
activiteiten uitgebreid naar andere landen, en momenteel verhogen Reelights de veiligheid 
op de weg in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Groot-Brittannië, 
Ierland, Noorwegen, Zweden, de VS, Australië en Nieuw-Zeeland.

Point of sale display
Opvallende point of sale-display met 4 st. Reelight Compact fietsverlichting.

No-batteries Robust30% saferVandal-proof

www.reelight.com

INSTORE_bord_display.indd   1 27/07/07   13:18:41

Alle rechten voorbehouden. Gepatenteerd. Voldoet aan DIN  50021

SL100 Flash display
Bestelnr. DI100 Display SL100 Compact 
Verpakking: 4 st./display in doos van 5 displays (20 st) 

SL120 Power backup display
Bestelnr. DI120 Display SL120 Compact 
Verpakking: 4 st./display in doos van 5 displays (20 st) 

SL150 Steady light display
Bestelnr. DI150 Display SL150 Compact 
Verpakking: 4 st./display in doos van 5 displays (20 st) 
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No-batteries Robust30% saferVandal-proof

www.reelight.com

INSTORE_bord_display.indd   1 27/07/07   13:18:41

Recycle your engergy

No-batteries

Robust

Vandal-proof

30% safer

38441_Veagskilt_80x68.indd   1 27/07/07   11:42:20

No-batteries Robust30% saferVandal-proof

www.reelight.com

INSTORE_bord_display.indd   1 27/07/07   13:18:41

Recycle your engergy

No-batteries

Robust

Vandal-proof

30% safer
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Point Bike Innovation Benelux BV
Heesterseweg 11 

NL-5368 KT Geffen 

Tlf.: +31 735 341 020
Mobiel +31 653 965 679 / +31 653 669 511

ad@pointbike.nl
www.pointbike.nl


