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A safe infrastructure is of high value in every country. Sustainable and powerful 
solutions need to ensure this importance for societies. Lux solid glass road studs 
are such a solution.

Van Wylick Wegdek-reflectoren bv has been established for over 20 years and  
is considered a specialist in the field of solid glass road studs. Solid glass road 
studs are made from hardened glass and provide significant traffic safety in 
 densely populated urban areas as well as rural areas. They work at any time,  
day and night, in all weather conditions.

SOLID GLASS ROAD STUDS 

• Environmentally friendly and cost effective: they do not use energy sources and do not  
cause light pollution. In certain situations lampposts are no longer necessary.

• Reflection from all angles (360°), light will be retro-reflected when necessary.
• Solid glass road studs are not installed on top of, but within the road surface. This method  

means that the road stud will outlive the road and can be considered to be indestructible.
• Lucrative in installation: they are easily installed in varied materials, such as asphalt and  

concrete elements (e.g. tiles, bricks and kerb stones).
• Lucrative in use: solid glass road studs can be run over, are self-cleaning and maintenance-free. 

LUX SOLID GLASS ROAD STUDS OF VAN WYLICK

• The LUX solid glass road stud meets European standard NEN-1463.
• Is made of hardened solid glass, with a compressive strength of more than 60 tons.
• Has a sustainable coating (reflection is retained and will not decrease).
• Is made of thoroughly colored glass (color is retained and will not decrease).
• Can be purchased in a variety of colors for decorative purposes, to decorate parking zones, public 

squares and buildings.
• Van Wylick offers advice, supplies and installs. Carefree and effortless in one single organization.
• Van Wylick offers an extensive guarantee on the reflection and installation of the LUX solid glass 

road stud.
• Van Wylick anticipates on realizing its ambitions of corporate social responsibility. 

APPLICATION

• Emphasizing dangerous curves
• Marking of roads in rural areas
• Traffic calming measures
• Roundabouts

LUX SOLID GLASS ROAD STUDS
A SUSTAINABLE WAY TO TRAFFIC SAFETY

• Cycle lanes
• Urban area boundaries
• Marking of parking zones
• Decoration of public squares and buildings
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GLASBOL WEGDEKREFLECTOREN 

• Milieuvriendelijk en kostenbesparend: geen 
gebruik makend van energiebronnen en 
geen lichtvervuiling. In het buitengebied zijn 
lantaarnpalen niet langer nodig.

•  Reflecteren vanuit iedere hoek, 360 graden.
•  Glasbol wegdekreflectoren worden niet op, 

maar in het wegdek gefreesd. Door deze 
methode wordt de reflector niet van de weg 
gereden en overleeft deze het asfalt.

•  Montage is mogelijk in uiteenlopende 
materialen zoals asfalt en betonelementen 
(betonbanden, dubbelklinkers, tegels etc.).

•  Voordelig in aanleg en gebruik: de glasbol-
reflector is permanent overrijdbaar, zelf-
reinigend, vergt geen onderhoud en is zo 
goed als onverwoestbaar. 

TYPE LUX GLASBOL WEGDEK
REFLECTOREN VAN VAN WYLICK

•  Voldoet i.t.t andere typen ruimschoots aan 
de kwaliteits- en veiligheidseisen van de 
Europese NEN-1463.

•  Is gemaakt van gehard veiligheidsglas; kan 
een druk van 60 ton aan.

•  Is voorzien van een duurzame coating; 
reflectie blijft optimaal en zal niet afnemen.

•  Bestaat uit door-en-door gekleurd glas; kleur 
blijft optimaal en zal niet vervagen.

•  Zijn decoratief en onder andere uiterst 
geschikt voor het verfraaien van parkeer-
plaatsen, pleinen en gebouwen. Verkrijgbaar 
in verschillende kleuren.

VAN WYLICK

• Van Wylick wegdek-reflectoren bestaat 
meer dan 20 jaar en is een specialist op het 
gebied van wegdek-reflectoren. Van Wylick 
geeft deskundig advies voor iedere verkeers-
situatie en levert maatwerk in elk project.

•  Van Wylick adviseert, levert en monteert. 
Zorgeloos en makkelijk bij één bedrijf.

•  Van Wylick geeft uitgebreide garantie op de 
reflectie en montage van haar LUX glasbol 
wegdekreflectoren.

•  Van Wylick wegdek-reflectoren BV is 
partner van MVO Nederland en zet in op het 
waarmaken van ambities op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.   

TOEPASSING

•  Accentueren van gevaarlijke bochten
•  Markeren van wegen in het buitengebied
•  Verkeersremmende maatregelen
•  Rotondes
•  Fietspaden
•  Komgrenzen
•  Markeren van parkeerplaatsen
•  Ter decoratie van pleinen en gebouwen

TYPE LUX GLASBOL WEGDEKREFLECTOREN
EEN DUURZAME WEG NAAR VERKEERSVEILIGHEID

Een dichtbevolkt land als Nederland dient te zorgen voor een veilige infra 
structuur. Krachtige en duurzame oplossingen moeten dit maatschappelijk  
belang  waarmaken. Het Type Lux glasbol wegdekreflector is zo’n oplossing.

Glasbol wegdekreflectoren zorgen in uiteenlopende toepassingen voor optimale 
verkeersveiligheid in zowel stedelijke als buitengebieden. Ze werken altijd, dag  
en nacht, onder alle weersomstandigheden.


