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Om Oss
Vi är ett ledande företag i Nordeuropa som förser 25% av stängselmarknaden                        

i Sverige med material.

Mission
Att erbjuda våra kunder sinnesfrid genom att hjälpa dem att skydda sin egendom 

och dem som de bryr sig om.

Vision
Att bli den säkerhetsleverantör som hus/företag och institutions ägare föredrar 
för att skydda sin egendom och dem som de bryr sig om, genom att utveckla 

kvalitetsprodukter som man har råd med och gör livet bekvämt.

Tillverkning/Grossist
Vi är stora på grindar, stängselsystem och byggstaket. Vi skräddarsyr även 

automatiksystem.

Automatik
Vi har egna certifierade larm- & eltekniker som kan ge support på flera olika 

språk.

Logistik
Som ett globalt företag har vi ett unikt kontaktnät av leverantörer och vi kan 
erbjuda snabba leveranser till attraktiva priser över hela världen. Vi har en bra 

logistik med leverantörer från Italien, Tyskland och Polen minst en gång i veckan.

Globalt Nätverk
Vi samarbetar med utländska bolag i samma bransch vilket gör att vi kan erbjuda 
lösningar som man har svårt att få tag i annars. Dessa är Uniaccess och Unifence.

Sinnesfrid på dagen...Sinnesfrid på natten…
Demex förändrar affärerna och livet.

Demex erbjuder helhetslösningar inom områdesskydd samt säkerhetsprodukter.
Genom ett brett produktsortiment, hög leveranssäkerhet och personlig service skapar vi 

lönsamhet för våra kunder.

Utveckling
Vi är inte rädda för nya idéer. Det är därför vi designar, testar och förbättrar 
funktionalitet på våra produkter genom att anända oss av den senaste teknologin. 
Vi är nära samarbete med montörer och utvecklar smarta lösningar i Solid Works. 

OM DEMEX
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DIPLOM & CERTIFIERING

SUPPORT

PLUG N’ PLAY PRODUKTER

SNABB LEVERANS

FÖRDELAR

DIPLOM & CERTIFIERING
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AUTOMATISKA BOMMAR

VÄGBOM

SPEED+ (0,9sek)
3000

Lackerat eller rostfritt

Matningsspänning:        
Motorspänning:             
Effekt: 
Max vridmoment:                         
Spärrbredd:
Öpningstid:
Arbetstemperatur:

230 V AC      
24 V AC            
300 W                       
200 Nm
1 - 3 m
0,9 s
-20˚ - +55˚

Tekniska data

Speed+ är Demex superbom för öppningsbredd 1-3 meter. Öppnar på 0,9 
sekunder. 

Speedfamiljens sortiment på elektriska bommar är Demex storsäljare. 
Speedbommarna är vertikalbommar som öppnar och stänger 90° mjukt men 
fartfullt och säkert. Speedbommarna fungerar utmärkt både för vänster- och 
högermontage.

De prisvärda och väl omtyckta bommarna vinner marknadens intresse på grund 
av flera aspekter och fördelar:  
 

• Förträfflig och hållbar kvalité
• Pålitlig flerfunktionell mekanism
• Säker, snabb och mångsidig manövrering
• Driftsäker och garanterad elektronik och mekanism

 
Speedbommarna är anpassade för Nordisk klimat och passar för 1-6,5 meters 
öppningar som enkelbom och för 6,5-13meters öppningar som dubbelbom. 
Demex tillverkar och förprogrammera bommarna plug n’ play efter kundens 
önskemål. Driftsättning och serviceavtal offereras på begäran.



Demex AB, Norra Släthultsvägen 9, 333 30 Smålandsstenar, www.demex.se, tel. 0371-33540                                                  6

VÄGBOM

SPEED G2000 - G3750

Lackerat eller rostfritt

Matningsspänning:        
Motorspänning:             
Effekt:
Max vridmoment:                          
Spärrbredd:
Öpningstid:
Arbetstemperatur:

230 V AC      
24 V AC            
300 W                       
200 Nm
1 - 4 m
2 - 6 s
-20˚ - +55˚

Tekniska data

AUTOMATISKA BOMMAR

Ekonomisk & stark bom för öppningsbred 2-4meter.

Speedfamiljens sortiment på elektriska bommar är Demex storsäljare. 
Speedbommarna är vertikalbommar som öppnar och stänger 90° mjukt men 
fartfullt och säkert. Speedbommarna fungerar utmärkt både för vänster- och 
högermontage.

De prisvärda och väl omtyckta bommarna vinner marknadens intresse på grund 
av flera aspekter och fördelar:  
 

• Förträfflig och hållbar kvalité
• Pålitlig flerfunktionell mekanism
• Säker, snabb och mångsidig manövrering
• Driftsäker och garanterad elektronik och mekanism

 
Speedbommarna är anpassade för Nordisk klimat och passar för 1-6,5 meters 
öppningar som enkelbom och för 6,5-13meters öppningar som dubbelbom. 
Demex tillverkar och förprogrammera bommarna plug n’ play efter kundens 
önskemål. Driftsättning och serviceavtal offereras på begäran.
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VÄGBOM

SPEED G4500 - G6500

Lackerat eller rostfritt

Matningsspänning:        
Motorspänning:             
Effekt:
Max vridmoment:                          
Spärrbredd:
Öpningstid:
Arbetstemperatur:

230 V AC      
24 V AC            
300 W                       
600 Nm
4,5 - 6,5 m
4 - 8 s
-20˚ - +55˚

Tekniska data

AUTOMATISKA BOMMAR

Ekonomisk & stark bom för öppningsbred 4,5-6,5meter.

Speedfamiljens sortiment på elektriska bommar är Demex storsäljare. 
Speedbommarna är vertikalbommar som öppnar och stänger 90° mjukt men 
fartfullt och säkert. Speedbommarna fungerar utmärkt både för vänster- och 
högermontage.

De prisvärda och väl omtyckta bommarna vinner marknadens intresse på grund 
av flera aspekter och fördelar:  
 

• Förträfflig och hållbar kvalité
• Pålitlig flerfunktionell mekanism
• Säker, snabb och mångsidig manövrering
• Driftsäker och garanterad elektronik och mekanism

 
Speedbommarna är anpassade för Nordisk klimat och passar för 1-6,5 meters 
öppningar som enkelbom och för 6,5-13meters öppningar som dubbelbom. 
Demex tillverkar och förprogrammera bommarna plug n’ play efter kundens 
önskemål. Driftsättning och serviceavtal offereras på begäran.
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VÄGBOM

FORCE GARD 4

Lackerat eller rostfritt

Matningsspänning:        
Motorspänning:             
Effekt:
Max vridmoment:                          
Spärrbredd:
Öpningstid:
Arbetstemperatur:

230 V AC      
24 V AC            
300 W                       
600 Nm
1-4 m
2 - 6 s
-20˚ - +55˚

Tekniska data

AUTOMATISKA BOMMAR

Elegant prisvärd trafikbom. 1-4meters öppningsbredd.

Forcefamiljens breda sortiment består av designrika och säkra elektromekaniska 
väg- och trafikbommar. Bommarna har en stark och mjuk öppna- och stäng 
funktion och är mycket brukslämpliga i alla miljöer: Forcebommarna fungerar för 
både vänster och högermontage.
 
Forcebommarnas fördelar bygger på:
 

• Driftsäker och pålitlig mekanism
• Mångsidiga och flerfunktionella elektroniska lösningar
• Strålande och hållbar kvalité
• Praktisk och elegant design

 
Forcebommarna är anpassade för Nordisk klimat och passar för 1-8 meters 
öppningar som enkelbom och för 3-16meters öppningar som dubbelbom. Demex 
tillverkar och förprogrammera bommarna plug n’ play efter kundens önskemål. 
Driftsättning och serviceavtal offereras på begäran.
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Matningsspänning:        
Motorspänning:             
Effekt:
Max vridmoment:                          
Spärrbredd:
Öpningstid:
Arbetstemperatur:

230 V AC      
24 V AC            
300 W                       
600 Nm
2 - 8 m
4 - 8 s
-20˚ - +55˚

Tekniska data

VÄGBOM

FORCE GARD 8

Lackerat eller rostfritt

AUTOMATISKA BOMMAR

Kraftig och elegant vägbom. 4-8 meters öppningsbredd.

Forcefamiljens breda sortiment består av designrika och säkra elektromekaniska 
väg- och trafikbommar. Bommarna har en stark och mjuk öppna- och stäng 
funktion och är mycket brukslämpliga i alla miljöer: Forcebommarna fungerar för 
både vänster och högermontage.
 
Forcebommarnas fördelar bygger på:
 

• Driftsäker och pålitlig mekanism
• Mångsidiga och flerfunktionella elektroniska lösningar
• Strålande och hållbar kvalité
• Praktisk och elegant design

 
Forcebommarna är anpassade för Nordisk klimat och passar för 1-8 meters 
öppningar som enkelbom och för 3-16meters öppningar som dubbelbom. Demex 
tillverkar och förprogrammera bommarna plug n’ play efter kundens önskemål. 
Driftsättning och serviceavtal offereras på begäran.
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VÄGBOM

PERFORMANCE
GARD 12

Pulverlackerad Z-Lack

Matningsspänning:        
Motorspänning:             
Effekt: 
Max vridmoment:                         
Spärrbredd:
Öpningstid:
Arbetstemperatur:

230 V AC      
24 V AC            
300 W                       
600 Nm
9-12 m
10 s
-20˚ - +55˚

Tekniska data

AUTOMATISKA BOMMAR

Performance är Demex största vertikala elektromekaniska vägbom. Performance 
är konstruerad med motvikt och klarar öppna och stänga en öppning på 24 
meter på 10 sekunder. Performance vägbom används på områden som kräver 
stora passagefiler och till kunder som kräver en stark, prisvärd och säker bom. 
Mekanismen och elektroniken är konstruerad för arbete i hetsig miljö och 
bommen gillar att öppna och stänga många gånger per dygn.
 
Performance marknadsvinnande fördelar bygger på:
 

• Driftsäker och pålitlig mekanism
• Mångsidiga och flerfunktionella elektroniska lösningar
• Strålande och hållbar kvalité
• Praktisk och elegant design

 
Vägbommarna är anpassade för Nordisk klimat och passar för 8-12 meters 
öppningar som enkelbom och för 12-24 meters öppningar som dubbelbom. 
Demex tillverkar och förprogrammera bommarna plug n’ play efter kundens 
önskemål. Driftsättning och serviceavtal offereras på begäran.
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Easy fordonsdetektor
Artikelnr. ET2000

Easy GSM-modul med tidur
Artikelnr. 009725

Mobile support
Artikelnr. EC1014

Skarv - Boom Joint Complete
Artikelnr. EC1030

Easy Handsändare 4-kanals
Artikelnr. EC1054

Fast bomstöd
Artikelnr. EC1013

Reflex
Artikelnr. EC1015

Easy lite blixtljus - orange 230V
Artikelnr. EC1045

Speed+ safety housing
Artikelnr. EC10301 

AUTOMATISKA BOMMAR
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