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Reflector Road Marker 
M - 2002

گل میخ رفلکتوردار
- قابلیت نصـب سریع و آسان توسط ۲ پیچ بدلیل نچرخیـدن بـر اثـر ضـربه 

- دارای بازتابنده کیوب کرنر از جنس پلی کربنات در هر طرف جهـت هدایت 
   و هشدار از فواصل دور در هر شرایط آب و هوایی
- دوام بـاال، مقـاوم در بـرابـر اشعـه UV خورشیـد 

- قابلیت مشاهده از فواصل زیاد بدلیل رفلکتورها و همچنین استفاده از مواد 
   محکم زرد رنگ، این محصول را مناسب برای استفاده در تمام محیطها می کند
- رنگ زرد استفاده شده در طراحی این محصول باعث هشدار به رانندگانـی که

    در مجاورت این عالئم حرکت می کنند می شود

Detailed Description:
- Fixed on road with two screw anchors
- Bi-directional warning
- High durability, Resistant to uv sunlight
- The highly visible reflective road stud is made from  
   a tough yellow plastic which makes it suitable for   
   using in all kinds of environments.
- The Yellow design of these reflective road studs are 
   sure to alert all drivers in the vicinity to their presence

Item Dimension
(L×W×H) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 2002 155 x 120 x 35 ABS 0.200 1+1 Cube Corner reflective 36 PCS

Cube Corner Reflector

2

R
oa

d 
M

ar
ke

rs



3

R
oa

d 
M

ar
ke

rs

3

R
oa

d 
M

ar
ke

rs

Item Dimension
(L×W×H) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 2004 150 x 125 x 32 Body PPC/PC Lense 0.180 2+2 reflective Lenses 30 PCS

چشم گربه ای رفلکتوردار
- قابلیـت نصب سریـع و آسان توسط ۲ پیچ بدلیل نچرخیـدن بـر اثـر ضربه 

- دارای شبرنگ پریـزماتیـک ۱۰ سالـه ORAFOL آلمـان 
- دارای لنزهای هشدار دهنده بزرگ بـه رنگهای سفید و قرمز برای دید از فواصل 
   زیاد در شرایط نور کم و نامساعد جوی، قابلیت هدایت و راهنمایی مسیرها

- ضربه وارد نکردن به وسیله نقلیه بدلیل زاویه کم برخورد 
- دوام بـاال، مقـاوم در بـرابـر اشعـه UV خـورشیـد 

- قابلیت مشاهده از فواصل زیاد بدلیل رفلکتورها و همچنین استفاده از مواد 
   محکم زرد رنگ، این محصول را مناسب برای استفاده در تمام محیطها می کند
- رنگ زرد استفاده شده در طراحی این محصول باعث هشدار به رانندگانی که

    در مجاورت این عالئم حرکت می کنند می شود

Detailed Description:
- Fixed on road with two screw anchors
- ORAFOL HIP Grad / Prismatic refelective     
   sheeting (ASTM type IV)
- Bi-directional red/white reflective lenses for high visibility
- Fast and easy installation on any paved surface
- High durability, Resistant to uv sunlight
- The highly visible reflective road stud is made from  
   a tough yellow plastic which makes it suitable for   
   using in all kinds of environments
- The Yellow design of these reflective road studs are 
   sure to alert all drivers in the vicinity to their presence

Reflector Road Marker 
M - 2004

Reflective Lenses
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Item Dimension
(L×W×H) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 2005 150 x 150 x 45 Body PPC/PC Lense 0.360 2+1+2 reflective Lenses 36 PCS

گل میخ مربع
-  قابلیت نصب توسط ۲ پیچ، بدلیل نچرخیدن در هنگام ضربه 

- دارای شبــرنگ پریـزمـاتیـک ۱۰ سالـه ORAFOL آلمـان 
- دارای لنزهای سفید و قرمز برای دید از فواصل زیاد و هدایت و راهنمایی مسیرها 

- دارای لنـز بر روی محصـول جهـت دید از ارتفـاع باالتر 
   )مـاشین های شاسـی بلنـد و کامیـون(

- دوام باال، مقاوم در برابر اشعـه UV خورشیـد 
- مناسب استفاده در جداسازی و تفکیک مسیرها 

- قابلیت مشاهده از فواصل زیاد بدلیل رفلکتورها و همچنین استفاده از مواد 
   محکم زرد رنگ، این محصول را مناسب برای استفاده در تمام محیطها می کند
- رنگ زرد استفاده شده در طراحی این محصول باعث هشدار به رانندگانی که

    در مجاورت این عالئم حرکت می کنند می شود

Detailed Description:
- Fixed on road with two screw anchors
- ORAFOL HIP Grad / Prismatic refelective
   sheeting (ASTM type IV)
- Bi-directional red/white reflective lenses for high visibility
- Fast and easy installation on any paved surface
- High durability, Resistant to uv sunlight
- The highly visible reflective road stud is made from  
   a tough yellow plastic which makes it suitable for   
   using in all kinds of environments
- The Yellow design of these reflective road studs are 
   sure to alert all drivers in the vicinity to their presence

Reflector Road Marker 
M - 2005

Reflective Lenses
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Item Dimension
(L×W×H) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 2007 220 x 100 x 35  Body PPC/PC Lense 0.260 3+1+3 reflective Lenses 36 PCS

گل میخ مستعطیل
- قابلیت نصب توسط ۲ پیچ، بدلیل نچرخیدن در هنگام ضربه 

- دارای شبــرنگ پریـزمـاتیـک ۱۰ سالـه ORAFOL آلمـان 
- دارای لنزهای سفید و قرمز برای دید از فواصل زیاد و هدایت و راهنمایی مسیرها 

- دارای لنـز بر روی محصـول جهـت دید از ارتفـاع باالتر 
   )مـاشین های شاسـی بلنـد و کامیـون(

- دوام باال، مقاوم در برابر اشعه UV خورشید 
- مناسب استفاده در حاشیه های تونل و محلهای تفکیک و جداسازی مسیرها 
- قابلیت مشاهده از فواصل زیاد بدلیل رفلکتورها و همچنین استفاده از مواد 
   محکم زرد رنگ، این محصول را مناسب برای استفاده در تمام محیطها می کند
- رنگ زرد استفاده شده در طراحی این محصول باعث هشدار به رانندگانی که

    در مجاورت این عالئم حرکت می کنند می شود

Detailed Description:
- Fixed on road with two screw anchors
- ORAFOL HIP Grad / Prismatic refelective
   sheeting (ASTM type IV)
- Bi-directional red/white reflective lenses for high visibility
- Fast and easy installation on any paved surface
- High durability, Resistant to uv sunlight
- The highly visible reflective road stud is made from  
   a tough yellow plastic which makes it suitable for   
   using in all kinds of environments
- The Yellow design of these reflective road studs are 
   sure to alert all drivers in the vicinity to their presence

Reflector Road Marker 
M - 2007

Reflective Lenses
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Item Dimension
(L×W×H) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 3002 85 x 55 x 10 PC (UV) 0.030 HIP Grade 100 PCS

هشدار دهنده جدولی
- قابلیت تمیز شوندگی بسیار عالی 

- سطح درخشنـده و بازتابنده بـزرگ - انعکاس نور بسیـار عالی در تمـام جهـات 
- دارای شبرنگ پریزماتیک ۱۰ ساله ORAFOL آلمان 

- دوام باال در مقابل فشار و ضربه 
- مقاوم در برابر اشعه UV خورشید 

- قابل نصب با چسب اپوکسی بر روی جدولهای بتنی خیابانها و ... 

Detailed Description:
- Super Self Cleaning ability 
- Super bright omnidirectional reflective 
- ORAFOL Prismatic Retroreflective sheeting 
   (ASTM type IV)
- high durability high compressive strength
- Resistant to uv sunlight
- install with epoxy glue

Warning Marker 
M - 3002

Retroreflective sheeting
Red / Yellow / White
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Item Dimension
(L×W×H) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 3001 100 x 60 x 20 PC (UV)  0.045 HIP Grade  100 PCS

چشم گربه ای درخشان 
- قابلیت تمیز شوندگی بسیار عالی 

- سطح درخشنـده و بازتابنده بـزرگ - انعکاس نور بسیـار عالی در تمـام جهـات 
- دارای شبرنگ پریزماتیک ۱۰ ساله ORAFOL آلمان 

- دوام باال در مقابل فشار و ضربه 
- دارای نقطه های روشن شونده در اثر انعکاس نور 

- مقاوم در برابر اشعه UV خورشید 
- قابلیت نصب با چسب اپوکسی در هر سطحـی 

Detailed Description:
- Super Self Cleaning ability 
- Super bright omnidirectional reflective 
- Large reflective surface 
- ORAFOL Prismatic Retroreflective sheeting
   (ASTM type IV)
- high durability high compressive strength
- Resistant to uv sunlight
- Fixed on road with glue down by epoxy

Super Bright Road Marker | upcoming  
M - 3001

Retroreflective sheeting
Red / Yellow / White

Bright Spots
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Item Dimension
(W×H) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 3000 W/Y 100 x 18  PPC - ABS 0.065 Non reflective 100 PCS

نشانگر بدون بازتابنده
- این نشانگرها بر اساس مشخصات ASTM تولید می شوند،

   قسمت زیرین این نشانگرها برای ایجاد یک پیوند ساختاری    
   بسیار عالی با سطح خیابانها طراحی شده است، در حالیکه ساختار  

   قوی و سبک وزن آن، امکان نصب آسان را فراهم می کند .
- این نشانگرهای بدون بازتابنده استفاده می شود در جهت 

   هشدار دادن به راننده بواسطه ایجاد لرزش در هنگام عبور
   از روی خط کشی و مناطق مورد نظر 

- ساخته شده از مواد ABS مقاوم 
- مقـاوم در برابر اشعه UV خورشیـد 
- قابـل نصـب بـا چسب اپـوکســی 

Detailed Description:
- Markers are manufactured per ASTM specifications. The  
  bottom of these markers are configured to produce an excellent 
  structural bond with the pavement, while their strong yet  
  lightweight construction allows for easy installation. 
- Non-Reflective Pavement Markers that provide tactile feedback  
   to drivers when they more across designated Travel Lanes
- Made of durable ABS Plastic
- Resistant to UV sunlight
- Fixed on road with glue down by epoxy 

Non - Reflective Pavement Marker 
M - 3000
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Item Dimension
(L×W×H) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 7002 W/Y 900 x 330 x 50 HDPE/LLDPE  3.600 2 Cube Corner Reflectors 6 PCS

سرعتگیر شهری طرح موجدار
- دارای بازتابنده کیوب کرنر در جهت دید بهتر در طول روز و شب 

   در شرایـط نامسـاعـد جـوی 
- قابلیت نصب در کنار هم بصورت پیوسته

- نصب سریع و آسان بـر روی هر سطح همواری 
- مقـاوم در برابـر اشعـه UV خـورشیـد 

- مقاومـت بـاال در برابـر تغییـر شـکل و فـرورفتگـی در آسفالـت 
   بر اثر ضربه های وسیله نقلیه 

Detailed Description:
- Bi-directional warning, Better visibility during 
   daytime and night
- Can be Joined each others
- Fast and easy installation on any paved surface
- Resistant to uv sunlight
- Strong durability to deformation and to embed in 
   asphalt due to vehicle impacts 

Speed Bump 
M - 7002

Pattren
New

Cube Corner Reflector
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Item Dimension
(L×W×H) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 7001 W/Y 900 x 330 x 50 HDPE/LLDPE 3.300 2 Cube Corner Reflectors 6 PCS

سرعتگیر شهری
- دارای بازتابنده کیوب کرنر در جهت دید بهتر در طول روز و شب 

   در شرایـط نامسـاعـد جـوی 
- قابلیت نصب در کنار هم بصورت پیوسته

- نصب سریع و آسان بـر روی هر سطح همواری 
- مقـاوم در برابـر اشعـه UV خـورشیـد 

- مقاومـت بـاال در برابـر تغییـر شـکل و فـرورفتگـی در آسفالـت 
   بر اثر ضربه های وسیله نقلیه 

Detailed Description:
- Bi-directional warning, Better visibility during 
  daytime and night
- Can be Joined each others
- Fast and easy installation on any paved surface
- Resistant to uv sunlight
- Strong durability to deformation and to embed in 
  asphalt  due to vehicle impacts 

Speed Bump 
M - 7001

Cube Corner Reflector Pattren
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Item Dimension
(L×W×H) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 7005 W/Y 350 x 500 x 25 HDPE/LLDPE 1.500 _______ 20  PCS

سرعتگیر جاده ای 
- مناسب استفاده در جاده ها و مناطق شهری

- قابلیت نصب در کنار هم بصورت پیوسته
- مقـاوم در برابـر اشعـه UV خـورشیـد 

-مقاومت باال در برابر تغییر شکل و فرورفتگی 
  در آسفالت بر اثر ضربه های وسیله نقلیه 

Detailed Description:
- Can be Joined each others
- Resistant to uv sunlight
- Fast and easy installation on any paved surface
- Strong durability to deformation and to embed in
   asphalt due to vehicle impacts

Speed Bump 
M - 7005

Pattren
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Speed Bump 

M - 7002

Speed Bump 

M - 7001

Speed Bump 

M - 7005

Joined to each others
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Item Dimension Reflective
(L×W) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 4001 120 x 80 Body ABS White 0.150 one-sided or both-sided HIP Grade 50 PCS

بازتابنده روی نیوجرسی بتنی 
- خیلی سبک و مقاوم 

- قابلیت نصب سریع و آسان بر روی قسمت باالیی نیوجرسی
- دارای صفحه بزرگ بازتابنده جهت دید بهتر از فواصل زیاد 

    در شرایط نا مساعـد جـوی 
- دارای شبـرنـگ پـریـزمـاتیـک ۱۰ سالـه ORAFOL  آلمـان 

- دوام باال، مقاوم در برابر اشعه UV خورشید 
- قابلیـت نصـب با چسب اپوکسـی و میـخ مخصـوص بتـن 

- بازتابنده های جاده ای عامل اصلی در جهت راهنمایی و هدایت بصری رانندگان  
   در جاده های تاریک و شرایط نوری کم می باشد. بخصوص در مسیر های 
   خطرناک بازتابندهای جاده ای بطور متوالی در فواصل کوتاه ایمنی جاده ها را 
   بطور قابل توجهی افزایش می دهند. با توجه به این حقیقت که نصب وسایل 

   ایمنی بر روی موانع بتنی در فاصله کم دشوار می باشد،  توصیه می کنیم از این 
بازتابنده برای نصب بر روی موانع بتنی استفاده شود .

Detailed Description:
- very Light weight
- Fast assembly, for mounting on concrete barriers
- Large reflective surface of each reflective with 9,600 mm2
- ORAFOL Prismatic Retroreflective sheeting (ASTM type IV)
- High durability, Resistant to UV sunlight
- Reflective road markings are for the visual guidance and 
thus for safe driving in the dark and in poor visibility a major 
factor. Especially on hazardous tracks reflective markers in 
short intervals increase road safety significantly. Due to the 
fact that the installation of delineators on concrete barriers 
is very difficult in short distances, we recommend to use our 
TOP-Reflector for installation on concrete barriers.

Top - Reflector 
M - 4001

Retroreflective sheeting
Red / Yellow / White
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بازتابنده کنار نیوجرسی و تونل 
- خیلـی سبــک و مقـاوم 

- قابلیت نصب سریع و آسان بر روی کنار نیوجرسی بتنی و دیواره های تونل 
- دارای صفحـه بـزرگ بازتابنـده جهت دید بهتر از فواصل زیاد 

   در شرایط نا مساعد جوی 
- دارای شبرنگ پریزماتیک ۱۰ ساله ORAFOL  آلمان 

- دوام بـاال، مقـاوم در بـرابـر اشعـه UV خورشیـد 
- قابلیت نصب با چسب اپوکسی و میخ مخصوص بتن 

- بازتابنده های جاده ای عامل اصلی در جهت راهنمایی و هدایت بصری رانندگان  
   در جاده های تاریک و شرایط نوری کم می باشد. بخصوص در مسیر های 
   خطرناک بازتابندهای جاده ای بطور متوالی در فواصل کوتاه ایمنی جاده ها را 
   بطور قابل توجهی افزایش می دهند. با توجه به این حقیقت که نصب وسایل 

   ایمنی بر روی موانع بتنی در فاصله کم دشوار می باشد،  توصیه می کنیم از این  
   بازتابنده برای نصب در کناره های موانع بتنی استفاده شود .

Detailed Description:
- very Light weight
- Fast assembly, for Sidewise  mounting on concrete 
   and tunnel walls
- Large reflective surface of each reflective with 9,600 mm2
- ORAFOL Prismatic Retroreflective sheeting (ASTM type IV)
- High durability, Resistant to UV sunlight
- Reflective road markings are for the visual guidance and 
thus for safe driving in the dark and in poor visibility a major 
factor. Especially on hazardous tracks reflective markers in 
short intervals increase road safety significantly. Due to the 
fact that the installation of delineators on concrete barriers 
is very difficult in short distances, we recommend to use our 
SIDE-Reflector for installation on concrete barriers.

Side - Reflector 
M - 4002

Item Dimension Reflective
(L×W) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 4002 120 x 80 Body ABS White 0.150 one-sided or both-sided HIP Grade 50 PCS

Retroreflective sheeting
Red / Yellow / White
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بازتابنده ارتجاعی 
- دارای صفحـه بزرگ بازتابنده جهت دید عالی از فواصل زیاد 

   در شب و شرایـط نامساعـد جـوی 
- دارای شبـرنـگ پریـزماتیـک ۱۰ سالـه ORAFOL آلمـان 

- بدنه ساخته شده از مواد پلی یورتان TPU مقاوم در برابر 
   ضربه های احتمالی و تنشهای سرما و گرمایی

- دوام باال، مقـاوم در بـرابـر اشعـه UV خـورشیـد  
- این پالستیک بسیار قوی و قابل اطمینان است، حتی در دماهای 

پایین،  طول عمر محصول و هزینه نصب کم، مزایای اقتصادی عالی 
در کاربردهای عملی می باشد .

- این بازتابنده می تواند نه تنها بر موانع بتنی،  بلکه در تونل های 
و متروها و همچنین بر روی دیوارهای بتنی ساختمانها نصب شود .

بدلیل انعطاف پذیری باال این محصول،  آسیب های مادی بر اثر 
برخورد با وسیله نقلیه می تواند کاهش یابد،  عالوه بر این منجر به 

کاهش خطر آسیب در تصادف می شود .

Detailed Description:
- Large Reflective surface of each reflective with 9,600 mm2
- it ensures excellent visibility at night or in adverse weather  
   conditions
- ORAFOL Prismatic Retroreflective sheeting (ASTM type IV)
- high durability, Resistant to uv sunlight
- It made of high quality tpu, which is resistant to high and low 
   temperature
-This plastic is very robust and reliable even at low temperatures,   
  the resulting Longevity and minimal installation cost represent 
  excellent economic advantages in practical applications. 
-This reflector can be fitted not only on concrete barriers, but also 
  in tunnels and subways, as well as on concrete walls of  buildings. 
  Because of the high flexibility of the product, Material damage by  
  vehicle contact can be reduced. in addition, This Leads to reduced 
  risk of injury in accidents.

Flexible Barrier Reflector | New 
M - 4003

Item Dimension Reflective
(L×W) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 4003 120 x 80 TPU 0.100 one-sided or both-sided HIP Grade 50 PCS

Retroreflective sheeting
Red / Yellow / White

Flexible
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گل گاردریل منحنی
- این بازتابنده منحنی بطـور خـواص در جهـت به حداکثر 

   رساندن انعکاس زاویه تابش طراحی شده است.
   بطور مثال جهت استفاده در تقاطع و پیچهای تند با زاویه کم 

- بهترین دید حتی در زمانهای تاریک را امکان پذیر می کند 
    بدلیل اینکه هیچگونه لبه و یا زائده ای بر روی سطح جلوی 

    بازتابنده منحنی وجود ندارد.
- دارای شبـرنـگ پریزماتیـک ۱۰ سالــه ORAFOL آلمــان 

- دوام باال، مقـاوم در برابر اشعـه UV خورشیـد  

Detailed Description:
- the curve reflective is specifically designed for areas where  
  a maximal radiation angle is needed. for example at T-junctions
  or in tight curves.
- Even in the dark season an optimad visibility is given,
   because the curve reflective has no protruding edges in which 
   slush can accumulate .
- ORAFOL Prismatic Retroreflective sheeting (ASTM type IV)
- high durability, Resistant to uv sunlight

Half-round Reflector for Guardrail | upcoming 
M - 6002

Item Dimension Reflective
(L×W) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 6002 190 x 45 ABS 0.050 HIP Grade 50 PCS

Retroreflective sheeting
Red / Yellow / White
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Item Dimension
(L×W×H) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 6001 120 x 45 x 70 Body ABS White 0.150 one-sided or both-sided HIP Grade 50 PCS

گل گاردریل ذوزنقه ای 
- دارای صفحه بزرگ بازتابنده از شبرنگ پریزماتیک ۱۰ ساله ORAFOL آلمان

- طراحی منحصر بفرد در قسمت اتصال به گاردریل با استفاده از پیچ M16 گاردریل 
- دوام بـاال، مقـاوم در بـرابـر اشعـه UV خورشید 

- شکل ذوزنقه ای حداکثر سطح بازتاب را تضمین می کند و این شکل بازتابنده
   بطـور کامل توسـط گاردریـل محـافظت مـی شـود

- جهت نصـــب بر روی گاردریل کافیست پیچ M16  را کمی شل کـــرده و
   گل گاردیل را بر رو ی پیچ قرار داده و پیچ را دوباره ســفت کنید

Detailed Description:
- Large reflective Surface
- ORAFOL prismatic Retroreflective sheeting (ASTM type IV)
- High durability, Resistant to UV sunlight
-The trapezoidal shape ensures a maximum of reflection
  surface,whereat  the reflector is optimally 
  protected by the guardrail
- For installation slightly loosen the enisting guardrail screw
  M16 of the transition stack, insert the Trapezium-Reflector  
  and re-tighten the screw

Trapezium Reflector | Upcoming    
M - 6001

Retroreflective sheeting
Red / Yellow / White

Locked
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Item Dimension
(L×W×H) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 6000 130 x 55 x 105 TPU/EVA/PC 0.200  Cube Corner Reflector 50 PCS

گل گاردریل ارتجاعی
- جنس بدنه از  پلی یورتان ) TPU ( که خاصیت انعطاف پذیری

   در جهت جلوگیـری از صدمـه به وسیله نقلیـه و خـود محصـول 
   در بـرخوردهای احتمالـی در سرعتها و ضربـه های شدید را دارد 

- دارای بازتابنده کیوب کرنر از جنس پلی کربنات 
- دوام باال ،مقاوم در برابر اشعه UV خـورشید 

Detailed Description:
- The Flexible Style Guardrail Reflector in made up of 
   TPU Body and PC reflector It would be able to afford 
   High-Speed impact without damaging products  
   and Vehicles
- High durability, Resistant to UV sunlight

Flexible Guardrail Reflector 
M - 6000

Cube Corner ReflectorFlexible
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Item Dimension
(L×W×H) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 8000 270 x 170 x 650 ABS Base/ TPU Delineator 1.350 Flexible Reflective sheeting 10 PCS

مسیر نمای ارتجاعی 
- دارای بازتابنده کیوب کرنر از جنس پلی کربنات

- دارای شبرنگ قابل انعطاف بدلیل پاره نشدن در هنگام خمشدگی 
- قابلیـت نصب سریـع و آسان در تمام سطـوح تـوسط ۲ پیـچ

- دوام باال در مقابـل خم شـدگی، تـرک خوردگـی و پوسیـدگی 
- مقاوم در برابر اشعه UV خورشید 

- قابل استفاده بعنوان جدا کننـده و راهنمـای مسیـرهای ویـژه 
- هزینه پایین به نسبت مدت زمان طوالنی استفاده

- بازگشت به حالت عمودی در هر حالت 

Detailed Description:
- Bi-directional Warning 
- Flexible Reflective sheeting for high visibility & 
  unbroken when bending
- Fast and easy installation on any paved surface
- Cost efficient and Long lasting
- High durability, Will not crack, Warp, chip or rot 
- Resistant to uv sunlight
- Cube Corner Lenses on the base 
- Fixed on road with two screw anchors 
- Returns to vertical every time

Lane Channelizer With Flexible Flap | New 
M - 8000

Cube Corner Reflector

Flexibel

Unbreakable Sheeting
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(L×W×H) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 9001 750 x 200 x 80 TPU/ Polyurethane 1.3 Flexible Reflective sheeting 10 PCS

استوانه  ارتجاعی 
- ساخته شده از با کیفیت ترین نوع پلی یورتان و شبرنگ

- شبـرنگ انعـطاف پذیـر بـا دیـد از فواصـل زیـاد
- طراحی بر اساس هـزینه نگهداری کـم ) هزینه نسبت به مدت طوالنی استفاده (
- دوام باال، تـرک نمی خـورد ، پیـچ نمی خـورد، تراشه تراشه و فاسد نمـی شود.

- مقاوم در برابر اشعـه uv خورشید، روغن، نمـک و دماهای شدیـد و رطـوبت
- بازگشت بحالت عمودی در هر حالت 

- قابلیت نصب سریع و آسان در هر سطح همواری 
- استوانـه ارتجاعـی بـرای ایمـن کـردن جـریان ترافیـک و جلوگیـری از حـوادث 
   رانندگی استفاده می شود، امـا در صـورت لـزوم می تـوان از این وسیلـه بـرای 

   ایجاد یک مسیر ایمن برای عبور وسایل نقلیه اضطراری استفاده کرد .
- این محصـول مناسـب استفاده در: جاده هـا، خـروجی بزرگراهها، ادغام خطوط، 
   جداسازی مسیرهای ویژه و اضطراری، تقاطع ها، فرودگاهها، پارکینگ اتومبیل ها،

  و در خیابانها برای هشدار در مناطق کار و ... 

 

Detailed Description:
- Made from premium grade polyurethane and delineated with  
   high quality micro prismatic sheeting
- Flexible Reflective sheeting for high visibility unbreakable
- Delineator design Maintenance free 
   ( Cost efficient and Long time)
- High durability, Will not crack, Warp, chip or rot
- Resistant to uv sunlight, oil, Salt, extreme 
   temperature and moisture  
- Returns to vertical every time 
- Fast and easy installation on any paved surface
- Fixed to ground by Ø18 x L90mm plastic anchors and Screw 
- Flexible Delineator is used to Safely channel Traffic Flow
   to Prevent accidents but can be Safely driven over by 
   emergency and law enforcement Vehicles if required.
- Flexible Delineator is highly suitable for all your delineation 
   needs including: on roads, merging Lanes, motorway exits,
   emergency access lanes, intersections, airports, Car parking bollards,
   streets and areas including working and warning zones and etc.

Flexible Delineator Post | New 
M - 9001

Flexibel

Unbreakable Sheeting



Item Dimension
(L) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 1000 18mm Ø x L90mm HDPE/PPC 0.014 __ 500 PCS

Item Dimension
(L) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 1002 12mm Ø x L110 mm Metal 0.075 __ 250 PCS

Item Dimension
(W×H) mm Material Weight (kg) reflective visibility Packaging Unit

 M - 1003 120 x 600 TPU/EVA  0.600 Flexible Reflective sheeting 20 PCS

Plastic Anchor
M - 1000

Metal Screw
M - 1002

Flexible Flap
M - 1003
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A Traf�c Safety Solution Company

Address: No. 2 ,12th of Bahman st.,
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Damavand Ave., Tehran-Iran
Post Code: 1657898859
Tel:   (+9821) 7735 8777 
Fax:   (+9821) 7735 9851 
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