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Ongeveer 2 centimeter...

GLASBOLREFLECTOREN

MEER ZICHT DOOR
MINDE
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Bermplankjes weg
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Op wegen waar de glazen bollen geplaatst
zijn, heeft de provincie de bekende witte
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berm plankjes grotendeels laten vervallen.

Als er sneeuw ligt zijn de glasbolreflecto-

Ook in tweekleurige uitvoeringen
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