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Veel meer fietsers
Uit de resultaten van de laatste 
fietstelweek blijkt wat iedereen 
aanvoelt: we fietsen meer en 
meer. In steden als Antwerpen, 
Gent en Leuven zijn er 
stijgingen van respectievelijk 
5, 25 en 46 procent, de 
fietssnelwegen zien stijgingen 
van 20 tot zelfs 107 procent. 
Momenteel doen Vlamingen 
16 tot 18 procent van alle 
verplaatsingen met de fiets, in 
Nederland is dat 27 procent.i  
Meer fietsers betekent ook 
meer risico’s op ongevallen 
en in dat laatste speelt 
zichtbaarheid de hoofdrol. 

Wowow presenteert nieuwe reflecterende 
veiligheidskleding op Velofollies

We fietsen almaar meer, niet alleen recreatief maar ook in het dagelijkse verkeer. Om dat veilig te laten verlopen 
is een goede zichtbaarheid essentieel en daarin heeft het Belgische merk Wowow een bijzondere expertise 
opgebouwd. Met veiligheidskleding en toebehoren van Europese topkwaliteit garandeert Wowow dat je opvalt 
op de fiets - of als sporter of wandelaar. Maak kennis met de hippe Wowowkleding op fietsbeurs Velofollies.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/14/ruim-1-880-000-fietsers-geteld-in-fietstelweek/
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Zichtbaarheid cruciaal
Bij Wowow, merknaam van het Belgische P & A Products, weten ze al jaren dat zichtbaarheid de nummer één is in het 
vermijden van fietsongevallen. Naast een volledig gamma Wowow veiligheidskleding, denk aan jackets, hesjes, strakke 
vesten voor sporters enzovoorts, heeft Wowow alle toebehoren in huis om gezien te worden op de weg. Fluorescente en 
reflecterende handschoenen, nekverwarmers, wraps voor de rugzak, spaakreflectoren - kortom alles wat je nodig hebt 
om op te vallen, maar met stijl.

Tegra Jacket: € 44.99

Nieuw in de Urban collectie
Met zijn sportieve drive is wielerbeurs Velofollies ideaal voor Wowow om zijn nieuwste realisaties te presenteren. 
Noviteiten zien we dit jaar vooral in de Urban en RazeViz collecties. 

In Urban - de sportieve citycollectie - krijgen we de Tegra jacket, een leuke e-bike jacket met geïntegreerde usb-
oplaadbare led. Ook nieuw is de Urban Hero, een volledig reflecterend fietshesje met een trendy design en dubbele 
voering. 
Kies je graag zelf waar je jezelf extra zichtbaar maakt? De nieuwe Wrap It is een volledig reflecterende band (95 x 11 cm)
met Velcrosluiting. Je kan hem bijvoorbeeld om je rugzak, draagtas, fietsstoeltje spannen en beslist dus zelf waar en 
wanneer je je extra zichtbaar maakt.

Urban Hero: €34.99 Wrap it: € 12.99

RaceViz en Kids
In de succesvolle RaceViz collectie introduceert Wowow drie nieuwkomers. De Hardknott valt op met zijn water- en 
winddichte stof, hoogkwalitatieve reflecterende werking en achterzakken. Stelvio 2.0 is een volledig reflecterende vest 
met ventilerende rug en zijkanten en met achterzakken. De nieuwe Poggio heeft een winddichte voorzijde, ventilerende 
rug, reflecterende borst en schouders en is zeer compact.

Hardknott: € 59.99 Stelvio 2.0: € 69.99 Poggio: € 59.99
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Ook in de Kids collectie is er een nieuwkomer met de Rainbow jacket, met leuke kleurcombinaties. Rainbow is beschik-
baar in vier maten.

E-bikes testen in Wowow outfit
Op Velofollies krijgt de e-bike alle aandacht, met een compleet ingericht fietsparcours waarin je tal van merken en 
modellen kan testen. In primeur doe je dit nu ook in Wowow-kledij, zo ervaar je zelf hoe veiligheidskleding best leuk en 
mooi kan zijn. Want nu fietsdesign steeds belangrijker wordt, mag je veiligheidskleding er ook goed uitzien.

Persrelaties
Aries Press & PR - Martine Baetslé – martine@ariespr.be - +32 472 675 439 
Persteksten en fotomateriaal zijn beschikbaar op www.ariespr.be/newsroom. 
Gebruikersnaam: ariespr | Paswoord :  1991

Rainbow Jacket: € 18.99

Over P&A Products/Wowow
Wowow is een merknaam van P&A Products, een Belgische onderneming opgericht in 2004. 

P&A Products legt zich toe op de ontwikkeling en productie van fluorescente en reflecterende producten 
die de verkeersveiligheid van zwakke weggebruikers verbeteren. De onderneming werkt uitsluitend met 
hoogwaardige materialen die voldoen aan alle Europese normen en milieuvoorschriften 

In alle stappen van de bedrijfsvoering en in relaties met klanten en belanghebbenden besteedt P&A 
Products de grootste aandacht aan duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid, inclusie en diversiteit. People, 
planet & profit zijn richtinggevend in onze strategische keuzes en handelen.

www.wowow.be


