
V-MARK TRAFFIC SIGNS 

Traffic signs is divided into 5 main categories as follows:  

1. Prohibited Signs: 

There are radial, red border, white background, black pattern. 

Effect: This type of traffic signs to indicate that it is prohibited. Traffic participants must abide by what has 

been reported in the sea. Group consists of 39 types of prohibited signs, including traffic signs are 

numbered from 101 to 139. 

2. Dangerous Signs: 

There are triangular, red border, gold background, black pattern. 

Effects: Dangerous signs to warn of dangerous situations that may occur is used to inform road users, 

mainly motor driver knows the nature of the dangers on the roads prior to prevention. When facing danger 

signs the driver must slow down. 

3. Command Signboards: 

Group traffic signs in a circle, blue background with white drawings. 

Type of road traffic signs to indicate various commands this to participants according to traffic 

enforcement. The minutes indicate the type and order of 10 numbered 301 to 310. 

4. Instructions Signs: 

There are square or rectangular, green background, white figure. 

Sea navigation instructions in order to transport the participants to know the necessary orientation or other 

useful things, help them to participate in favorable traffic on the road. 

5. Accessories Signs: 

There are square or rectangular, black border, white background, black pattern, usually located under the 

sea to replenish clarify the meaning of the sea. 

Sea side is usually combined with other types of traffic signs as signs prohibiting, warning signs, road signs 

and signboards to command a better explanations of that sea. 

  

 



 



 



 

                                                                          



 



 

                                                                          Biển báo phụ 

- Thông số kỹ thuật: 

  Bằng nhôm hoặc thép được sơn một mặt 

 Một mặt dán màng phản quang 3M 

 

 

     Loại biển 

 

Kích thước 

 

Kí 

hiệu 

 

Độ lớn (cm) 

 

Biển báo tròn 

Đường kính ngoài của biển 

báo             
D 70  

Chiều rộng của mép viền 

đỏ                 
B 10  

Chiều rộng của vạch 

đỏ                        
A 5  

Độ dày  0,18  0,2( chuẩn) 

Đường kính ngoài biển 

báo                    
D 60  



 

Biển báo bát giác 

Độ rộng viền trắng xung 

quanh            
B 3  

Độ dày  0,18 0,2( chuẩn) 

 

 

 

Biển báo tam giác 

Chiều dài cạnh của hình tam 

giác          
L 70  

Chiều rộng của viền mép 

đỏ                 
B 5  

Bán kính lượn tròn của viền mép 

đỏ     
R 3,5  

Khoảng cách đỉnh cung tròn đến 

đỉnh tam giác cơ bản 

 

c 

 

3 

 

Độ dày  0,18 0,2( chuẩn) 

 

Biển hình vuông 

Chiều cao 

Chiều rộng 

 

70 

70 

 

Độ dày  0,18 0,2( chuẩn) 

 

Biển hình chữ 

nhật 

Chiều cao 

Chiều rộng 

 

80 

12 

80 

60 

Độ dày  0,18 0,2( chuẩn) 

Chú ý: Biển báo được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, quý khách có thể lựa chọn thiết kế theo quy chuẩn 

của Bộ GTVT hoặc thiết kế của riêng mình.  

 

 

 

 


