
Fijen TMLE BV, yolları görünür hale getiren faaliyet alanında aktif bir şirkettir. Biz 
bunu, olabilecek en kolay ve az bakım gerektirecek şekilde, yol yüzey reflektörleri ve 
yol yüzey aydınlatmaları üreterek ve döşeyerek kalıcı bir biçimde yapıyoruz. Bunun 
yanı sıra, ülke içi ve ülke dışında bu alanda 10 yıldan fazla deneyime sahibiz. Trafik 
bilgimiz sayesinde, yol ağının görünürlüğü ve güvenliğini kalıcı bir biçimde geliştir-
menin yollarını arıyoruz. Bu yolla,tek araçlı kazaların daha az gerçekleşmesini garan-
tilemek istiyoruz. Hem küçük hem de büyük projelerde oldukça deneyim kazandık. 
Uluslararası düzeyde, şu anda yerel ortaklarla montaj işini de yürüttüğümüz 26’nın 
üzerinde ülkede faaliyet yürütüyoruz.

Fijen to make life easier BV

Yol güvenliğine sürdürülebilir 
bir perspektiften bakan bir kuruluş



Montaj
Ürünleri Fijen TMLE BV teknisyenlerinin kurduğu kendi mon-
taj ekibimiz sayesinde oldukça yüksek proje tamamlama 
standartlarına sahibiz. Müşteri memnun oluncaya ve her şey 
düzenli, derli toplu, temiz oluncaya kadar projeyi tamamlamı-
yoruz.

Kuruluşumuzda, Kurumsal Sosyal Sorumluluk yüksek bir öne-
me sahiptir. Montaj atıklarımız (ör. matkap kalıntıları) bu atığı 
işleyebilecek yetkili bir şirkete nakliye edilir. Büyük projeler için, 
tümüyle otomatik matkabımızı kullanıyoruz, böylece çalışan-
larımızın teknik çalışma koşulları iyileşiyor ve montaj süresi 
kısalıyor. Tutkal makinemizle, ideal dozu ve az miktarda atığı 
garanti ediyoruz. Özel bakım sözleşmeleri, ürünleriniz için 5 ila 
15 yıllık ‘yangın sigortası’ sunuyor. Bununla tasarım, montaj ve 
bakımın bütün gidişatını üstleniyoruz.

Üretim
Üretim departmanımızda teknik üretim ile nihai birleştirme 
birbirinden ayrılmıştır. Teknik üretim kendi üretim tesisimizde 
gerçekleşmektedir, burada diğer ürünlerin yanı sıra yol yüzey 
reflektörleri ve yol yüzey aydınlatmaları üretiyoruz. Son ürü-
nün ortaya çıktığı nihai birleştirme fazında Prisma grubuyla 
yakın temas içinde çalışıyoruz. Bu görevi, zihinsel ya da fizik-
sel engelliler yerine getirmektedir.
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ARGE departmanı
Araştırma ve geliştirme departmanımız sü-
rekli mevcut ürünleri daha iyi hale getirme 
arayışındadır. Ayrıca piyasanın talepleri 
doğrultusunda yeni ürünler de geliştirebili-
yoruz. Hazır kalıplarımız olduğundan yeni 
ürünleri bağımsız şekilde denetleyebiliyo-
ruz. Dahası, örneğin NSVV (ışık ve aydın-
latmaya yönelik bağımsız bilgi merkezi) 
tarafından öne sürülen taleplere bakarak, 
ürünlerimizi aydınlatma gücü gibi yönerge-
lere uygun şekilde geliştirdiğimizden emin 
oluyoruz.

Çalışma grupları
Fijen TMLE BV, Avrupa çalışma gruplarına 
katılması için davet edilen, piyasada kanıt-
lanmış bir aktördür. Deneyim ve uzmanlığı-
mızla, yeni standartlar üzerine birlikte çalı-
şıyoruz. Teknik olarak gerekli olanın ticari 
olarak da sağlanabileceğini garantilemek 
için işbirliğine gidilmektedir.


