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PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE Z PEŁNEGO SZKŁA HARTOWANEGO

• Są przyjazne dla środowiska, tanie w utrzymaniu i zmniejszają zanieczyszczenie światłem, 
gdyż w niektórych sytuacjach latarnie drogowe stają się zbyteczne.

• Odbijają światło ze wszystkich stron (360˚).
• Punktowe elementy odblaskowe z pełnego szkła nie są instalowane na nawierzchni drogi, 

lecz w niej. Dzięki tej metodzie elementy pozostają zawsze na swoim miejscu.
• Mogą zostać zainstalowane w różnych materiałach, takich jak asfalt albo beton (krawężniki, 

płyty itp.).
• Ich używanie jest bardzo korzystne: można po nich jeździć, są samoczyszczące, nie wymagają
• konserwacji i są praktycznie niezniszczalne.

PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE SZKLANE LUX FIRMY VAN WYLICK

• W przeciwieństwie do innych typów punktowych elementów odblaskowych, spełniają europejską 
normę NEN-1463.

• Są wykonane z hartowanego szkła; wytrzymują nacisk 80 ton.
• Posiadają trwałą powłokę odblaskową (zdolność odbijania światła nie zmniejsza się).
• Są wykonane z gruntownie barwionego szkła (kolor zachowuje się).
• Są dostępne w różnych kolorach, również do celów dekoratywnych.

VAN WYLICK

• Firma Van Wylick Wegdek-reflectoren bv istnieje już ponad 20 lat i jest specjalistą w dziedzinie 
punktowych elementów odblaskowych szklanych. Van Wylick służy profesjonalnym doradztwem 
dla każdego rodzaju sytuacji w ruchu drogowym.

• Doradza, dostarcza i instaluje - wszystko zostaje załatwione przez jedną firmę.
• Van Wylick udziela szerokiej gwarancji na produkt, jaki i na jego instalację.
• Firma Van Wylick Wegdek-reflektoren bv dąży do realizacji ambicji w zakresie społecznej 

odpowiedzialności biznesu.

ZASTOSOWANIE

• znakowanie niebezpiecznych zakrętów • "uspokajają" ruch
• ścieżki rowerowe  • na autostradach i drogach ekspresowych
• znakowanie dróg poza obszarem zabudowanym • ronda
• granice obszarów zabudowanych  • parkingi oraz dekoracja placów i budynków

Bezpieczna infrastruktura drogowa ma ogromną wartość dla każdego społeczeństwa. 
Trwałe i skuteczne rozwiązania mają je mu zapewnić. Punktowe elementy odblaskowe LUX 
z pełnego szkła hartowanego są takim rozwiązaniem.

Firma Van Wylick Wegdek-reflektoren bv powstała ponad 20 lat temu i jest uważana za 
 specjalistę w dziedzinie punktowych elementów odblaskowych. Elementy te są produkowane 
z pełnego szkła hartowanego. Zapewniają one znaczne zwiększenie bezpieczeństwa w gęsto 
zaludnionych terenach miejskich oraz na terenach wiejskich. Działają stale, w dzień i w nocy, 
we wszelkich warunkach atmosferycznych.

PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE SZKLANE LUX

ZRÓWNOWAŻONY SPOSÓB NA ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO


