
www.vdboschbeton.nl

LUMENCOLOR®

Duurzaam én super reflecterend



*De Lumencolor® Virgo en de Lumencolor® Virgo-V3 werden getest.
  Andere kleuren uit de serie zijn hiervan afgeleid.

Lumencolor® geleidt! 
De voordelen van Lumencolor® zijn o.a.
- Heldere rijbanden
- Beter zichtbare zebrapaden
- Oplichtende geleide banden
- Veilige kantstroken
- Minder lic- Minder lichtvervuiling
- Duidelijk zichtbare rotondes

LUMENCOLOR®

Doorontwikkeling van decennia kwaliteit
Reeds entallen jaren levert v.d. Bosch Beton* reflecterende banden. De uit natuurlijke gesteenten vervaardigde 
banden zijn niet alleen kleurvast maar ook veilig. Lumencolor® is het resultaat van doorontwikkeling met onze 
klanten.

De reflecterende deklaag van de Lumencolor® is in verschillende kleuren leverbaar. Desgewenst worden 
retro-reflecterende glasparels toegevoegd voor een nog opvallender resultaat.

CCO2 beperken is leuk, veiligheid is leuker, samenvoegen? Het leukst!
Alleen met het wegnemen van een lantaarnpaal ben je er niet, maar besparen op uw verlichng hoeven wij u vast 
niet te leren. Lumencolor® draagt door middel van de reflece bij aan het veiligheidsgevoel van de weggebruiker. 
Tevens is onze Lumencolor® leverbaar in Ecoton uitvoeringen wat posief bijdraagt aan de CO2-reduce.

Leverbaar in soorten en maten
De mogelijkheden zijn talrijk, zowel in stenen, 
losse elementen (o.a. schrikblokken) als 
banden. Kijk op de website voor de kleuren en 
varianten. 

MMet een QD-waarde van 192-198* is de 
meerwaarde van Lumencolor® glashelder.



Innovatie met duurzame
reflecterende producten



V.d. Bosch Beton produceert naast de standaard Ecoton, 
indien gewenst, ook Ecoton “Plus”. Beide varianten 
voldoen aan de eisen van schng Milieukeur.

Ecoton Milieukeur
10% vervanging van de grove toeslag bij 
betonstraatstenen en betonbanden. 25% vervanging bij 
betontegels en grasbeton door betongranulaat. 

EEcoton Milieukeur "Plus"
50% vervanging van de grove toeslag door 
betongranulaat.

brokstuk van
een bunker

restant van een
kade uit Urk

een deklaag met structuur, kleur
en uitvoering naar uw wens

een stukje
paleis uit
Den Haag schutting

uit Tuindorp

een brok
Berlijnse
muur

een stukje spoorbrug
uit Rotterdam

uit de opgebroken
Stationsstraat

een deeltje dakpan
van een herenhuis
uit Hattem

Een duurzame keuze
Doordat de overheid en het bedrijfsleven duurzamer moeten en willen ondernemen, zijn ook wij als v.d. Bosch 
Beton aangesloten bij verschillende duurzaamheidsinstanes. Door de schngen zoals de Schng Milieukeur 
kunnen we met recht zeggen dat v.d. Bosch Beton duurzame en maatschappelijk verantwoorde materialen 
toepast jdens de produce van de hoogwaardige bestrangsmaterialen. 

De belangrijDe belangrijkste duurzaamheidseis van Schng Milieukeur is de verplichte toepassing van betongranulaat onder 
meer aomsg uit gebroken puin uit de bouw en sloop. Dit draagt bij aan recycling en voorkomt dat het 
landschap wordt aangetast door grindwinning en stortplaatsen. De betonstraatstenen, betonbanden, betontegels, 
en grasbetontegels moeten voldoen aan de milieu-hygiënische eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

SMK is een onaankelijke organisae waarin deskundigen uit (kringen van) producenten-, consumenten- en 
milieuomilieuorganisaes, detailhandel, wetenschappelijke instuten en overheid vertegenwoordigd zijn. In gezamenlijk 
overleg worden criteria opgesteld, waardoor deze criteria een breed maatschappelijk draagvlak hebben. Een 
onaankelijke cerficae-instelling controleert of aan de criteria wordt voldaan. 

KEURMILIEU
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