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DAJEMO SVETLOBO VAŠEMO PROJEKTU 

 

 
Smo podjetje specializirano v totoluminiscenci. V Italiji proizvajamo fotoluminiscenčni stekleni granulat in 

fotoluminiscenčne ploščice, ki imajo karakteristiko “lovljenja” in zadrževanja sončne ali umetne svetlobe ter 

sproščanje svetlobe v temi. Izboljšava namenjena uporabi v temnih okoljih brez osvetljave za dvig vidnosti in 

cestne varnosti v nočnem času. 
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FOTOLUMINESCENTNE APLIKACIJSKE REŠITVE ZA KOLESARSKE POTI 

 
Do danes smo mnogo eksperimentalnih projektov in odsekov kolesarskih poti in poti za pešce realizirali v 

Italiji in v tujini. Naši produkti so bili uporabljeni v tradicionalnem tlakovanju iz bitumenskega konglomerata 

in cementa. Predstavljamo vam našo linijo fotoluminiscenčnih izdelkov uporabljenih na področju kolesarskih 

stez in uličnega pohištva ter njihovi stroški specifikacije. Po oceni uporabnosti (svetlobne onesnaženosti) za 

izgradnjo fotoluminiscenčne kolesarske steze bomo nadaljevali z identifikacijo najprimernejše 

fotoluminiscenčne aplikativne rešitve. Naše tehnično prodajno osebje lahko strankam ponudi svetovanje in 

prilagojene rešitve, ki temeljijo na razpoložljivem proračunu in želenem rezultatu. 

  

 
SVETLA TOČKA 

 

 
 

Svetla točka je dobra rešitev za izboljšanje nočne vidljivosti in varnosti v cestnem prometu na kolesarskih poteh. 

Namestitev je enostavna, stroške pa je mogoče prilagoditi glede na razdaljo med eno in drugo točko, velikost luknje 

in količino luminescence, ki je potrebna za njeno izdelavo. 

Svetla točka z jedrnim sistemom 

Idealno za že izdelane talne obloge. Vrtanje jedra se izvaja na tleh, da se ustvari luknja ali priprava za 

fotoluminiscenčni zaključek. Realizacija Svetle točke se izvede z vstavitvijo našega fotoluminiscenčnega 

steklenega granulata in smole ali z vstavitvijo naše fotoluminiscenčne ploščice in smole.  

Svetla točka s sistemom pritiskanja 

Idealno za nove talne obloge. V zadnji fazi valjanja in stabilizacije tlaka  nadaljujemo s pozicioniranjem in 

stiskanjem naših PREDLOG na vroč asfalt s čimer ustvarimo luknjo oziroma predispozicijo. Uresničitev Svetle 

točke nastane z vstavitvijo našega fotoluminiscenčnega steklenega granulata in smole ali z vstavitvijo naše 

fotoluminiscenčne ploščice in smole. 

 
Specifikacijske cene okrogle svetle točke s premerom 13 cm 

Svetla točka iz fotoluminiscenčnega steklenega granulata in smole  18,00 EUR/kos 

Svetla točka iz fotoluminiscentnih ploščic in smole 18,00 EUR/kos 

Stroški dela niso všteti 

 
Svetla točka z jedrnim sistemom  Svetla točka s sistemom pritiskanja 
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UČINEK ZVEZDNEGA NEBA S FOTOLUMINESCENTNIM STEKLENIM GRANULATOM 

 

Fotoluminiscentni stekleni granulat naše podjetje proizvaja v različnih mešanicah, oblikah in velikostih. Njegove lastnosti 

obdelovalnosti omogočajo polaganje s postopki in sredstvi, podobnimi tistim, ki se običajno uporabljajo za tlakovanje pločnikov, 

kolesarskih stez in cest 

Tlakovanje je lahko "vroče" ali "hladno". Je enostaven za aplikacijo, cena pa je lahko odvisna od količine ali koncentracije, 

uporabljene na kvadratni meter. 

Fotoluminiscentni stekleni granulat se razprši, stisne in vključi v končno fazo valjanja in stabilizacije površine. 

Ta aplikacija nam po sončnem zahodu da izjemen rezultat: sugestiven, čaroben in čustven pogled na pokrajino. V odsotnosti svetlobe 

fotoluminiscentni stekleni granulat zaživi, ustvarja nove čustvene prostore in izjemno funkcionalne aplikacije varnosti in nočne 

vidljivosti. 

 

FOTOLUMINESCENTNI STEKLENI GRANULAT  
 

       DROBLJEN (Zrnat)       ZAOBLJEN (Gramoz) 

 
VELIKOST IN DIMENZIJE ZRNA  

 
DROBLJEN (Zrnat ) ZAOBLJEN ( Gramoz ) 

0,2 : 2 mm, 2 : 5 mm , 5 : 12 mm in 2 : 12 mm 10 : 25 mm in 10 : 35mm 

 

MATERIAL SPECIFICATIONS COST   
 

         Drobljen (Zrnat) 60,00 EUR/kg       Zaobljen (Gramoz) 70,00 EUR/kg 

 
PRIPOROČENA GOSTOTA 1 m3 or 1 KG 

 
            Drobljen (Zrnat) od 200 g do 500 g                            Zaobljen (Gramoz) od 100 g do 300 g 
            Droblejn (Zrnat ) od 5m3 to 2 m3                                Zaobljen (Gramoz) od 10 m3 do 4 m3 

 
 

Učinek zvezdnega neba z našim fotoluminiscenčnim steklenim agregatom 
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FOTOLUMINESCENTNA BARVA 
 
 
 
 

 

 

 
 

SVETLOBNI MATERIJAL E94FTY140 FOTOLUMINESCENTNA BARVA je enokomponentni lak z zelo hitrim 

sušenjem in fotoluminiscenčnim učinkom. Nanaša se lahko mokro na mokro in v prekrivanju z belo barvo za vodoravne 

in navpične prometne znake. Zanj je značilen močan fotoluminiscentni učinek zaradi visokega razmerja pigment/smola. 

Združljiv je z vso glavno opremo za brizganje cestnih znakov. 

Strošek in donos na kvadratni meter je mogoče prilagoditi glede na to, ali se barva nanaša v neprekinjenih linijah, v 

črtah s potezami ali v določeni obliki. Fotoluminiscenčna barva E94FTY140 se uporablja tudi na področju preprečevanja 

nesreč in na področju navtike. Uporablja se za ustvarjanje znakov v sili in poti za izhod v sili za javna in zasebna okolja. 

 

DONOS z 1 KG FOTOLUMINESCENTNE BARVE (lm in m2) 

Donos : okrog  50 lm ali 5 m2 

Cena specifikacije materiala 

90,00 Eur/ Kg 

http://www.brightmaterials.it/
mailto:info@brightmaterials.it


 

 

 

 


