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Tietoa Meistä
Olemme Pohjois-Euroopan johtava yritys, joka toimittaa 25% Ruotsin 

aitausvarustemarkkinoista.

Tehtävämme
Tarjoamme asiakkaillemme mielenrauhaa auttamalla heitä suojaamaan 

omaisuutensa ja ihmiset, jotka ovat heille tärkeitä.

Visiomme 
Haluamme asettua turvalaitetoimittajana kiinteistöjen ja yritysten omistajien sekä 
laitosten palvelukseen, jotta he voivat turvata omaisuutensa ja ihmiset, joista he 
välittävät. Kehitämme tuotteita, joihin heillä on varaa ja jotka tekevät heidän 

elämänsä mukavaksi.

Valmistus/Tukkumyynti
Vahvuutemme ovat portit, aitausjärjestelmät ja asuinkiinteistöjen aitaukset. 

Räätälöimme myös automaattisia järjestelmiä asiakkaan erikoistarpeisiin.

Automatiikka
Viralliset pätevyydet omistavat hälytin- ja sähköteknikkomme palvelevat useilla 

kielillä.

Logistiikka
Toimimme maailmanlaajuisesti. Siksi meillä on ainutlaatuinen toimittajien 
yhteysverkko, jonka avulla pystymme hoitamaan toimitukset ympäri maailmaa 
nopeasti ja kiinnostavaan hintaan. Säännölliset kuljetusyhteydet italialaisten, 

saksalaisten ja puolalaisten toimittajiemme kanssa ovat viikoittaisia. 

Maailmanlaajuinen yhteistyöverkko
Toimimme yhteistyössä saman alan ulkomaisten yritysten kanssa. Näin voimme 
tarjota ratkaisuja, joita ei olisi muutoin saatavissa. Näitä ratkaisuja ovat Uniaccess 
och Unifence.

Mielenrauha päivällä.... ja yöllä…
Demex muuttaa liiketoiminnan ja elämän.

Demex tarjoaa kokonaisratkaisuja aluesuojaukseen sekä turvatuotteita
Laajan tuotevalikoimamme, pitävien toimitusaikojen ja yksilöllisen asiakaspalvelumme 

ansiosta luomme kannattavuutta asiakkaillemme.

Tuotekehitys
Emme pelkää uusia ajatuksia. Suunnittelemme, testaamme ja parannamme 
jatkuvasti tuotteidenmme toimivuutta hyödyntämämällä uusimpia teknologian 
saavutuksia. Älykkämmät ratkaisut löytääksemme käytämme myös asentajiemme 
kokemusta SolidWorks -koulutusjärjestelmän avulla. 

TIETOA DEMEXISTÄ
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DIPLOMIT JA SERTIFIOINNIT

TUOTETUKI

PLUG AND PLAY -TUOTTEET

NOPEA TOIMITUS

EDUT

DIPLOMIT JA SERTIFIOINNIT
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TUOTTEEN EDUT
Aita punotusta verkosta sopii pohjoismaiseen 
ympäristöön. Edullinen ja silti pitkäikäinen 
aitajärjestelmä".

De-Fence -punotusta aitaverkosta tehdyt aidat ovat tavallisia Pohjoismaissa. 
Useimmin niillä suojataan teollisuuskiinteistöjä. Mutta niillä on myös muita 
käyttösovelluksia. Tämä aita koostuu galvanoidusta tai muovlla pinnoitetusta, 
punotusta aitaverkosta ja vankoista pylväistä, jotka ovat nelikulmaterästä. Aitojen 
korkeudet vaihtelevat 0,5-5 metrin välillä. Aitapylväitä on kolmea tyyppiä. Ne on 
asennettu betonisille anturoille: nurkkapylväät, välipylväät ja päätepylväät.

De-Fence -aitaverkko
Valmistettu yksisäikeisestä kovasta teräslangasta. 
Verkko on ruutukuvioista. 
Särmät on pyöristetty molemmilta sivuilta.
Tyyppi 50/3,7: toinen sivu pyöristetty, toisessa piikit. Yhdessä rullassa 25 m.
Teräksen murtolujuus: 320 à 510 N/mm² ( EN 10326 -normin mukaan). 

De-Fence -aitapylväät
Pylvään päähän tulee muovitulppa. 
Riittävän jäykkyyden varmistamiseksii pylväiden koon ja niiden välin on oltava 
aidan korkeutta ja käyttövaatimuksia vastaavat.

Runsas valikoima korkeuksia ja värisävyjä
De-Fence -aita saatavissa kaikissa värisävyissä(kuumasinkitys aina esikäsittelynä). 

Teräslangat on galvanoitu ja sen jälkeen pinnoitettu muovilla. Pylväät on galvanoitu 
sisä- ja ulkopinnoiltaan (pinnoitteen minimitiheys 275g/m², EN 10326 normi). 
Ennen pylväiden lopullista muovilla pinnoitusta (min.60 mikronia) tehdään sen 
tartunnan varmistava esipinnoitus. .

AITAVERKKOJÄRJESTELMÄ

DE-FENCE

Piikkilanka

AITAVERKKOJÄRJESTELMÄ
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Aitaverkko Aitapylväät Vinotuki

Pylvään kiinnitysjalkai Tukiilanka Piikkilanka

AITAVERKKOJÄRJESTELMÄ
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TUOTTEEN EDUT
"Punottu aitaverkko soveltuu eripituisille 
osuuksille. Silmäkoko pienenee kohti ala-
osaa".

Villieläinten liikkumisen rajoittaminen vaatii vahvaa aitamateriaalia, koska 
monet villieläimet, päinvastoin kuin kotieläimet, liikkuvat laajoilla alueilla. Siksi 
niillä on myös luonnollinen taipumus yrittää voittaa esteitä maastossa. V-Fence 
-aitausjärjestelmä toimii erittäin hyvin omaisuutesi suojelussa. Teiden varsilla 
käytettäväksi tarkoitettua verkollista V-Fence -aitausjärjestelmää valmistetaan 
600-2000 mm korkuisena. 

Vahva ja varma
V-Fence -aitausjäjestelmän verkon rakenteen ja vahvojen aitapylväiden ansiosta 
se on varma tieliikenteen suoja. -Ja tietenkin se suojelee myös villieläimiä 
tehokkaasti liikenteen vaaroilta. V-Fence on itsestään selvä valinta monille 
kiinteistönomistajille, kunnille ja aitauksia tällaisiin tarpeisiin asentaville.
Järjestelmä koostuu ruutukuvioisesta, solmimalla tehdystä lankaverkosta,jossa 
käytetään kääntösolmuja tai leikarisolmuja ,ja vankoista aitapylväistä, jotka ovat 
puuta tai terästä.

Pitää muotonsa ja joustavuutensa.
V-Fencessä on vahvat sydänlangat, mikä auttaa aitaa pitämään muotonsa. Tämä 
on käyttäjälle turvallinen rakenne. Verkon joustavuus saadaan aikaan pitkälle 
kehitetyllä leikari- ja kääntösolmuja käyttävällä valmistustekniikalla.

Verkko
Valmistettu kovasta teräslangasta, punos kääntö- tai leikarisolmuin.
Verkko on ruutukuvioista.
Yhdessä rullassa 50 m verkkoa.  

AITAVERKKOJÄRJESTELMÄ

V-Fence

Puu- tai pyöreät teräspylväät

V-Fence -kiinnityselementti

AITAVERKKOJÄRJESTELMÄ
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Ominaisuuksia

AITAVERKKOJÄRJESTELMÄ

Nimi Korekeus (cm) Pituus (m) Paino (kg) Rullina
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TUOTTEEN EDUT
"Aita, joka pitää lumikinokset loitolla. Halpa 
ja helposti asennettava. Korkealle arvostettu 
ja tehokas lumisuoja".

AITAUSJÄRJESTELMÄ 

PORTUGAL GUARD

Näinl lopetetaan talvinen liikennekaaos? Uusi ruotsalainen tekniikka lunta vastaan 
Snowy™ -lumiaita teiden ja työpaikkojen suojaksi ja hiihtokeskusten turvallisuutta 
lisäämään 

• Rajoittaa lumen kinostumista vääriin paikkoihin
• Vähentää tuulen nopeutta
• Kokoaa tuulen ajaman lumen leveäksi kinokseksi lumiaidan eteen
• Valmistettu polyeteenistä, joka sietää ankaraa ilmastoa, jopa -40ºc pakkasen. 
• Yksinkertaista ja tehokasta!

RATKAISU LUMEN KINOSTUMISTA VASTAAN
Demexin lumiaita on ihanneratkaisu pysäyttää lumen kinostuminen.  Lumiaitojen 
asettaminen on yksinkertainen suoja ankaraa säätä: lunta ja tuulta vastaan. Erittäin 
käyttökelpoinen niin huvilanomistajille kuin maaviljelijöillekin kinostumiselle 
alttiiden kulkuteiden suojaamiseen. Hyvä ja laadukas sijoitus aikana, jolloin lunta 
ja tuulta esiintyy runsaasti. 

ASENNUSOHJEET
Paras suojaustulos saavutetaan, kun lumiaita asetetaan n. 20 metrin päähän 
alueesta, joka halutaan suojata lumelta ja sen kinostumiselta. Aita tuetaan 
paikalleen terästangoilla tai puupylväillä ja asetetaan n.10-20 cm maan pinnasta. 
Aidalla voidaan ohajata edullisemmaksi tuulen pyörteisyyttä ja suuntaa. 
Suosittelemme tukipylväiden asettamista ylläolevan kuvan tapaan ristikkäin n. 2 
metrin välein.

TEKNISET TIEDOT
Demexin lumiaita valmistetaan ympäristöystävällisestä PE:stä(polyeteenimuovi), 
joka on uv-stabiloitu. Siten se kestää murtumatta, ruostumatta ja haurastumatta 
altistumista auringonvalolle ja alhaisille lämpötiloille. Demexin lumiaita sietää 
jopa -40º C pakkasta. 

LUMIAITA

SNOWY

Saatavana oranssina ja vihreänä

AITAVERKKOJÄRJESTELMÄ
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AITAUSJÄRJESTELMÄ 

PORTUGAL GUARD

Vahva, turvallinen ja näyttävän näköinen
Portugal Guard on aitajärjestelmä, joka pitää muotonsa ja antaa asiallisen vaikute-
lman. Se koostuu pysty- ja vaakapaneeleista. Aidan päällystän vaihtoehdot: suora 
tai kaareva, säleiden kärjet terävät tai tylpät.

Portugal Guard -paneelit
• Pystyprofiilit: 30x20 mm nelikulmaprofiili 
• Vaakaprofiilit: 50x30 mm nelikulmaprofiili
• Säleiden väli: 100 mm
• Paneelin pituus: 3000 mm
• Paneelin korkeus: 500-2400 mm (tätä korkeampia erikoistilauksesta)

Runsas valikoima  korkeuksia ja värisävyjä
Portugal Guard - aitajärjestelmä voidaan yksinkertaisen rakenteensa ansiosta 
toimittaa kaikenkorkuisena. Portugal Guard - aitajärjestelmä voidaan toimittaa 
kaikkina värisävyinä (esikäsittelynä aina kuumasinkitys). Tavallisimmat värisävyt 
ovat:

• Paneelit: Galvanoitu (FZV), Tummanvihreä (MG), Oliivinvihreä (OG), 
Musta (SV)

• Pylväät: Galvanoitu (FZV),Tummanvihreä (MG), Oliivinvihreä(OG), 
Musta(SV)

TUOTTEEN EDUT

"Saatavana peräkkäin liitettävänä paneelina
säleiden kärjet suorat tai terävät".

Yksinkertainen asennus elementtejä 
peräkkäin liittäen

PANEELIJÄRJESTELMÄ

PORTUGAL GUARD

PANEELIJÄRJESTELMÄ
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PANEELIJÄRJESTELMÄ

TUOTTEEN EDUT
"Vahva, murtovarma järjestelmä sopii 
kaltevaan maastoon ja mahdollistaa monia 
älykkäitä asennustapoja”. 

Vahva, turvallinen ja näyttävän näköinen
Portugal Guard on aitajärjestelmä, joka pitää muotonsa ja antaa asiallisen vaiku-
telman. Pysty- ja vaakasuorat täytteen ristikkäistangot on pistehitsattu toisiinsa.  

Viking Guard paneelit
   ●  Pystylanka: Ø 6 mm 
   ●  Vaakalanka: Ø 8 mm (kaksinkertainen) 
   ●  Siilmäväli: 50/200 tai 100/200 mm 
   ●  Paneelin pituus: 2510 mm 
   ●  Paneelin korkeus: 630-2430 mm (tätä korkeampia erikoistilauksesta)

Viking Guard -aitapylväät 
   ●  Viking Guard Speed -pylväät 
   ●  Viking Guard Alfa -pylväät
   ●  Viking Guard Beta -pylväät

Pitävät muotonsa ja helpot asentaa
Viking Guardissa on vahvat langat, jotka on taivutettu ja hitsattu toisiinsa ristik-
komuotoon, mikä jäykistää rakenteen pysymään muodossaan. Tämä on käyttä-
jäturvallinen tapa liittää langat toisiinsa ristikkomuotoon. 

Kolme asennustapaa

PANEELIJÄRJESTELMÄ

VIKING GUARD

Alfa                     Beta                        Speed 
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TUOTTEEN EDUT
"Huippunopeaa asentaa pitkiä osuuksia myös 
kaltevaan maastoon. Pitkäikäinen ja hintansa 
arvoinen aitausratkaisu".

AITAUSJÄRJESTELMÄ 

PORTUGAL GUARD

Vahva, turvallinen ja kaunis katsella
Portugal Guard on aitajärjestelmä, joka pitää muotonsa ja antaa asiallisen vaiku-
telman. Pysty- ja vaakasuorat täytteen ristikkäistangot on pistehitsattu toisiinsa.

Viking Safe -paneelit
   ●  Pystylanka: Ø 5 mm 
   ●  Vaakalanka: Ø 6 mm (kaksinkertainen) 
   ●  Siilmäväli: 50/200 tai 100/200 mm 
   ●  Paneelin pituus: 2510 mm 
   ●  Paneelin korkeus: 630-2430 mm (tätä korkeampia erikoistilauksesta)

Viking Guard -aitapylväät 
   ●  Viking Guard Speed -pylväät 
   ●  Viking Guard Alfa -pylväät
   ●  Viking Guard Beta -pylväät

Säilyttää muotonsa ja on helppo asentaa
Viking Safen langat ovat vahvat. Ne on taivutettu ja hitsattu toisiinsa ristikon mu-
otoon, mikä jäykistää aidan pysymään muodossaan. Tämä on käyttäjälle turval-
linen rakenne. 

Kolme asennustapaa

PANEELIJÄRJESTELMÄ

VIKING SAFE

Alfa                     Beta                        Speed 

PANEELIJÄRJESTELMÄ
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Alfa-kiinnityshela 60x40
Tuotteen nro. A5197

Beta-liitäntähela 8/6/8
Tuotteen nro. A6109

Pylvään kansi ja ripustuskoukku 
60x40, musta
Tuotteen nro. 3266

Pylvään kansi ja ripustuskoukku 
60x60, musta
Tuotteen nro. 3264

U-hela 60x40 Speed Fixing
Tuotteen nro. A3265

U-hela 60x40 Speed Fixing
Tuotteen nro. A3268

ALFA
Alfa-järjestelmässä on 60x40 pylväät, joissa valmiina reiät Viking Alfa-paneeleiden kiinnityselementtejä varten, mikä yksinkertaistaa ja no-
peuttaa asennusta. Viking Alfa-pylväät ovat valmiiksi yhteensopivat paneelien liittämistä varten. Pylväiden ja kiinnityselementtien muotoi-
lun ansiosta saadaan vahvempi aitaus 

BETA
Beta-järjestelmässä on 60x40 pylväät, joissa valmiina reiät Viking Beta-paneeleiden kiinnityselementtejä varten, mikä yksinkertaistaa ja 
nopeuttaa asennusta. Viking Beta -pylväiitä käytettäessä voit liittää paneeleita peräkkäin erityisten liitoslevyjen avulla. Näin pylväiden väliä 
voidaan vaihdella. Tämän ansiosta asennus on nopeampaa ja tulee halvemmaksi aitarakenteen vahvuudesta silti tinkimätä.

SPEEDFIXING
Rakenteen parhaan jäykkyyden saavuttamiseksi pylväät on tehty 60x40mm nelikulmaprofiilista. Speefixing -kiinnitysjärjestelmässä on 
ainutlaatuista, ettei pylväissä ole asennusreikiä. Tässä järjestelmässä pylvään muovikannen sivusta tulee koukku, johon paneeli ripustetaan. 
Tämän jälkeen paneelit kiinnitetään pylväisiin Speedfixing-heloilla.

SIGMA
Viking Sigma -pylväs täydentää Viking Guard- och Viking Safe-paneelijärjestelmiä. SIGMA JÄRJESTELMÄSSÄ paneelit ripustetaan asen-
nuskiinnittimiin joita on kahdessa vaakarivissä ja jotka kiinnitetään erityisillä erityisillä listoilla.

               ALFA                                              BETA                                    SPEEDFIXING                                  SIGMA

PANEELIJÄRJESTELMÄ



Demex AB, Norra Släthultsvägen 9, 333 30 Smålandsstenar, Sweden, www.demex.se, puh. +46 371-33540                                                  14

TUOTTEEN EDUT
"Vakaai järjestelmä, jossa ohuemmat langat ja 
silmää hivelevä muotoilu. On myös kolmen 
metrin levyisiä paneeleja".

AITAUSJÄRJESTELMÄ 

PORTUGAL GUARD

Vahva, turvallinen ja esteettisesti vaikuttava
Viking Basic on aitajärjestelmä, joka pitää muotonsa ja antaa asiallisen vaikutel-
man. Pysty- ja vaakasuorat täytteen ristikkäistangot on pistehitsattu toisiinsa. 

Viking Basic-paneelit
• Pystylanka: Ø 5 mm 
• Vaakalanka: Ø 5 mm (yksinkertainen) 
• Silmäkoko: 50/200 tai 100/200 mm 
• Paneelin pituus: 2510 mm 
• Paneelin korkeus: 630-2430 mm (tätä korkeampia erikoistillauksesta)

Viking Basic-aitapylväät 
• Viking Speed-aitapylväät 
• Viking Alfa-aitapylväät
• Viking Beta-aitapylväät

Säilyttää muotonsa ja on helppo asentaa
Viking Basicin langat ovat vahvat. Ne on taivutettu ja hitsattu toisiinsa ristikon 
muotoon, mikä jäykistää aidan pysymään muodossaan. Tämä on käyttäjälle 
turvallinen rakenne. 

Kolme asennustapaa

PANEELIJÄRJESTELMÄ

VIKING BASIC

Alfa                     Beta                        Speed 

PANEELIJÄRJESTELMÄ
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Alfa-kiinnityshela 60x40
Tuotteen nro. A5217

Beta-liitäntähela 8/6/8
Tuotteen nro. A5200

Pylvään kansi ja ripustuskoukku 
60x40, musta
Tuotteen nro. 3266

Pylvään kansi ja ripustuskoukku 
60x60, musta
Tuotteen nro. 3264

U-hela 60x40 Speed Fixing
Tuotteen nro. A3265

U-hela 60x40 Speed Fixing
Tuotteen nro. A3268

ALFA
Alfa-järjestelmässä on 60x40 pylväät, joissa valmiina reiät Viking Alfa-paneeleiden kiinnityselementtejä varten, mikä yksinkertaistaa ja no-
peuttaa asennusta. Viking Alfa-pylväät ovat valmiiksi yhteensopivat paneelien niihin liittämistä varten. Pylväiden ja kiinnityselementtien 
muoto saavat aikaan vahvemman aitauksen rakenteen.

BETA
Beta-järjestelmässä on 60x40 pylväät, joissa valmiina reiät Viking Beta-paneeleiden kiinnityselementtejä varten, mikä yksinkertaistaa ja 
nopeuttaa asennusta. Viking Beta -pylväiitä käytettäessä voit liittää paneeleita peräkkäin erityisten liitoslevyjen avulla. Näin pylväiden väliä 
voidaan vaihdella. Tämän ansiosta asennus on nopeampaa ja tulee halvemmaksi aitarakenteen vahvuudesta silti tinkimätä.

SPEEDFIXING
Rakenteen parhaan vakavuuden saavuttamiseksi pylväät on tehty 60x40mm nelikulmaprofiilista. Speedfixing -järjestelmässä on ainutlaatu-
ista, ettei pylväissä ole porattuja reikiä. Tässä järjestelmässä pylvään muovikannen sivusta tulee koukku, johon paneeli ripustetaan. Tämän 
jälkeen paneelit kiinnitetään pylväisiin Speedfixing-helalla.

                                          ALFA                                         BETA                                    SPEEDFIXING

PANEELIJÄRJESTELMÄ
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PANEELIJÄRJESTELMÄ

TUOTTEEN EDUT
"Vankkarakenteinen ja kestävä mutta kevyt 
järjestelmä. Kokonaisuudessaan sähköä 
johtamattomista materiaaleista: pylväät, 
paneelit ja helat ym".

AITAUSJÄRJESTELMÄ

PORTUGAL GUARD

Vahva, turvallinen ja kaunis katsella
Viking Basic on aitajärjestelmä, joka pitää muotonsa ja antaa asiallisen vaikutel-
man. Koska järjestelmä ei ole metallia, sen ominaispaino on paljon pienempi kuin 
teräksellä, mutta silti se on lähes yhtä vahva. Tyyppilliset NCBS-paneelit sietävät 
yli 900 kg iskuvoiman.

Sähköä johtamattomat paneelit
• Paneelin paksuus: 13 mm tai 25 mm   
• Silmäkoko: 60x60 tai 45x45 mm
• Paneelin pituus: 3700 mm
• Paneelin korkeus: 900 mm tai 1200 mm

Säilyttää muotonsa ja on helppo asentaa
Sähköä johtamattomat aitapaneelit on valmistettu vahvasta komposiittimateriaal-
ista, mikä auttaa aitaa pitämään muotonsa. Tämä on käyttäjäturvallinen rakenne.

Pitkä käyttöikä
Sähköä johtamaton Icke-Ledande -aitausjärjestelmä tehdään komposiittimate-
riaalista ja siksi se ei tarvitse huoltoa, ei ruostu ja sietää uv-säteilyä.

Paneelien asennus

PANEELIJÄRJESTELMÄ

NCBS

Pylväiden asennus
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ASUINKIINTEISTÖN AITA

TUOTTEEN EDUT
"Nykyaikainen, jatkuva järjestelmä. Panee-
leita voi tilata erikseen ilman pylväitä".

AITAUSJÄRJESTELMÄ 

PORTUGAL GUARD

Ei tavanomainen aitarakenne, koristeellinen muotoilu ja hienostunut 
ulkonäkö
Tämän tyyppinen aita antaa kodille tyylikkyyttä, ylellisyyden tuntua ja 
lisääntynyttä arvostusta. Tämä on erinomainen vaihtoehto aidaksi ympäröimään 
ylellisiä omakotitaloja, muunlaisia asuintaloja, historiallisia rakennuksia, kirkkoja, 
virastoja ja konttoreita.  

Vahva rakenne
Asuinkiinteistön aitajärjestelmä on valitun mallin mukaan tehty massiivisista 
teräsprofiileista tai vahvoista nelikulmaisista profiileista, jotka hitsattu jäykän 
paneelin saamiseksi. Demex Gold-asuinkiinteistön aitajärjestelmä koostuu 
erikoismuotoilluista paneeleista, pylväistä ja kiinnityselementeistä. Ne luovat 
yhdessä ulkonäöltään vaikuttavan ja vahvan aidan, joka kestää isältä pojalle

Riittävän laaja valikoima, josta löytyy jokaiseen makuun.
Diamnond-asuinkiinteistön aitajärjestelmä on kehitetty kattamaan kaikki 
makumieltymykset. Löytyy kuperia, koveria tai suoria paneeleita, joukko erilaisia 
vaakaprofiilien päällyksiä ja pylväitä. Diamond-aitoja saatavana käytännöllisesti 
katsoen kaikissa RAL-sävyissä.

Yksityiskohtia 

ASUINKIINTEISTÖN 
AITA 

DIAMOND
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TUOTTEEN EDUT
"Vahvarakenteinen, turvallinen ja hyvän 
näköinen aita. Paneeleita voi tilata erik-
seen".

AITAUSJÄRJESTELMÄ

PORTUGAL GUARD

Nykyaikaisuutta trendikkäässä rakenteessa
Omaperäinen rakenne, joka antaa tonteille ainutlaatuista, yksilöllistä luonnetta 
ja korostaa niiden epävatavanomaisuutta.  Vakio- ja erikoisvärejä laaja tarjonta. 
Sama koskee myös mitoitusten yksilöllisyyttä. 

Vahva rakenne
Gold-asuinkiinteistön aitajärjestelmä on valitun mallin mukaan tehty massii-
visista teräsprofiileista tai vahvoista nelikulmaisista profiileista, jotka hitsattu 
jäykän paneelin saamiseksi. Demex Gold-asuinkiinteistön aitajärjestelmä koostuu 
erikoismuotoilluista paneeleista, pylväistä ja kiinnityselementeistä. Ne luovat yh-
dessä ulkonäöltään vaikuttavan ja vahvan aidan, joka kestää isältä pojalle 

Riittävän laaja valikoima, josta löytyy jokaiseen makuun.
Gold-asuinkiinteistön aitajärjestelmä on kehitetty kattamaan kaikki makumielty-
mykset. Löytyy kuperia, koveria tai suoria paneeleita, joukko erilaisia vaakaprofiil-
ien päällyksiä ja pylväitä. Gold-aitoja saatavana käytännöllisesti katsoen kaikissa 
RAL-sävyissä.

Yksitysikohtia

ASUINKIINTEISTÖN 
AITA

GOLD

ASUINKIINTEISTÖN AITA
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ASUINKIINTEISTÖN AITA

TUOTTEEN EDUT
"Edullinen ja tyyliltään puhdas, nykyaikain-
en aita. Kestää vuodesta vuoteen Paneeleita 
voi tilata erikseen."

AITAUSJÄRJESTELMÄ 

PORTUGAL GUARD

Klassiset muodot, suorat linjat ja paljon erilaisia vaihtoehtoja valit-
tavissa
Tämän mallin ajatuksena on täydentää tyylillään nykyrakennusten yksinkertaisia 
muotoja.

Vahva rakenne
Safir-asuinkiinteistön aitajärjestelmä on valitun mallin mukaan tehty massiivisis-
ta teräsprofiileista tai vahvoista nelikulmaisista profiileista, jotka hitsattu jäykän 
paneelin saamiseksi. Safir-asuinkiinteistön aitajärjestelmä koostuu erikoismu-
otoilluista paneeleista, pylväistä ja kiinnityselementeistä. Ne luovat yhdessä ul-
konäöltään vaikuttavan ja vahvan aidan, joka kestää isältä pojalle

Riittävän laaja valikoima, josta löytyy jokaiseen makuun.
Safir-asuinkiinteistön aitajärjestelmä on kehitetty kattamaan kaikki makumielty-
mykset. Löytyy kuperia, koveria tai suoria paneeleita, joukko erilaisia vaakaprofiil-
ien päällyksiä ja pylväitä. Gold-aitoja saatavana käytännöllisesti katsoen kaikissa 
RAL-sävyissä.

Yksitysikohtia

ASUINKIINTEISTÖN 
AITA

SAFIR



Demex AB, Norra Släthultsvägen 9, 333 30 Smålandsstenar, Sweden, www.demex.se, puh. +46 371-33540                                                  20

LIUKUPORTIT

TUOTTEEN EDUT
"Tehty kestämään pohjoisen ankaras-
sa ilmastossa. Vahva rakenne ja helppo 
asentaa. Portin täyte vapaasti valittavissa. 
Easyroll -pyöräjärjestelmä”.

AITAUSJÄRJESTELMÄ

PORTUGAL GUARD

Easyroll -pyöräjärjestelmä

LIUKUPORTTI

HÖKEN

Höken-itsekantava liukuportti on Svalanin isoveli. Yksilehtisenä siinä 8 metrin 
kulkuaukko ja kaksilehtisenä 16 metrin. Niissä on sama markkinajohtajan 
kehittämä tekniikka, joka -Asiakkaidemme mukaan- tekee Demexin itsekantavista 
liukuporteista Skandinavian parhaat.  

Ongelmaton käyttö
• Saatavissa käsi- tai automaattikäyttöisenä
• EASYROLL-pyöräjärjestelmän ansiosta suunniteltu ja tehty avautumaan ja 

sulkeutumaan kevyesti

Vahva rakenne ja vaikuttava ulkonäkö
• Teräksinen kehysrakenne 100x100 nelikulmainen teräsprofiili ja täytteessä 

25x25 nelikulmainen teräsprofiili
• Viking Guard- tai Viking Basic-paneelien täytteet valittavissa aitauksen 

kokonaistyyliin sointuviksi
• Liukuporttien täytteet voidaan tehdä yksilöllisesti Asiakkaan maun mukaan.l
• Kaikissa liukuporteissa GALV-FE -kuumasinkitys vakiona
• Liukuportit saatavissa Z-LACK -jauhemaalattuina vakioväreissä: Oliivinvihreä 

(OG), Tummanvihreä (MG) ja musta (SV)
• Liukuportit saatavissa Z-LACK -jauhemaalattuina myös kaikissa muissa RAL-

värikartan sävyissä
• Asennettavissa valokennot, ajaneuvon ilmaisimet, sensorit, varoituslamput ja 

liikennevalot
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LIUKUPORTIT

TUOTTEEN EDUT
"Tehty kestämään pohjoisen ankarassa 
ilmastossa. Ainutlaatuisen helppo asentaa. 
Saatavana käsi-tai moottorikäyttöisenä tai 
moottorin asennusvalmiudella. Täyttää 
turvallisuusvaatimukset".

AITAUSJÄRJESTELMÄ 

PORTUGAL GUARD

Easyroll -pyöräjärjestelmä

LIUKUPORTTI

SVALAN

Svalan-itsekantava liukuportti on Demexin eniten myyty liukuporttimalli. 
Yksilehtisenä siihen saa enimmillään 7 metrin kulkuaukon ja kaksilehtisenä 
14 metrin. Niissä on sama markkinajohtajan kehittämä tekniikka, joka 
-Asiakkaidemme mukaan- tekee Demexin itsekantavista liukuporteista 
Skandinavian parhaat. 

Ongelmaton käyttö
• Saatavissa käsi- tai automaattikäyttöisenä
• EASYROLL-pyöräjärjestelmän rakenteen ja toteutuksen ansiosta portti 

avautuu ja sulkeuu kevyesti

Vahva rakenne ja estettiinen ulkonäkö
• Vakiona portin rakenteissa: kehyksessä 60x60 nelikulmainen teräsprofiili ja 

täytteessä 25x25 nelikulmainen teräsprofiili
• Viking Guard- tai Viking Basic-paneelien täytteet valittavissa aitauksen 

kokonaistyyliin sointuviksi
• Liukuporttien täytteet voidaan tehdä yksilöllisesti Asiakkaan maun mukaan.l
• Kaikissa liukuporteissa GALV-FE -kuumasinkitys vakiona.
• Liukuportit saatavissa Z-LACK -jauhemaalattuina vakioväreissä Oliivinvihreä 

(OG), Tummanvihreä (MG) ja musta (SV)
• Liukuportit saatavissa Z-LACK -jauhemaalattuina myös kaikissa muissa RAL-

värikartan sävyissä

EASY Access-palvelu
• Tee EASY Support -sopimus. Se takaa Sinulle portin häiriöttömän toiminnan 

tuleviksi vuosiksi. 
• Liukuporttia voidaan avata ja sulkea millä tahansa seuraavista menetelmistä: 

matkapuhelin, kaukosäädin, avainkatkaisin, koodilukko tai jokin muu 
käyttöjärjestelmä
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TUOTTEEN EDUT
"Tehty kestämään pohjoisen ankarassa 
ilmastossa. Mahdollisimman 
vahvarakenteinen portti. Saatavana käsi-
tai moottorikäyttöisenä tai moottorin 
asennusvalmiudella”. 

AITAUSJÄRJESTELMÄ

PORTUGAL GUARD

Örnporten -itsekantava liukuportti tämän tuoteperheen järein edustaja. 
Yksilehtisenä siinä on jopa 18 metrin kulkuaukko ja kaksilehtisenä kaksinkertainen 
eli 36 metrin. Niissä käytetään samaa markkinajohtajan tekniikkaa kuin Demexin 
liukuporteissa, jotka -Asiakkaidemme mukaan- ovat Skandinavian parhaita. 

Ongelmaton käyttö
• Saatavissa käsi- tai automaattikäyttöisenä
• EASYROLL-pyöräjärjestelmän ansiosta suunniteltu ja tehty avautumaan ja 

sulkeutumaan kevyesti

Vahva rakenne ja vaikuttava ulkonäkö
• Automaattisesti toimivat liukuportit voidaan varustaa puristumisen estolla ja 

hätäpysäyttimellä
• Asennettavissa valokennot, ajaneuvosensorit, varoituslamput ja liikennevalot

EASY Access-palvelu
• Tee EASY Support -sopimus. Se takaa Sinulle portin häiriöttömän toiminnan 

tuleviksi vuosiksi
• Liukuporttia voidaan avata ja sulkea millä tahansa seuraavista tavoista: 

matkapuhelin, kaukosäädin, avainkatkaisin, koodilukko tai jokin muu 
käyttöjärjestelmä

• Asennettavissa ajoneuvotunnistini liukuportin avaamiseen ja sulkemiseen
• Asennettavissa ajastin liukuportin avaamiseksi ja sulkemiseksi ohjelmoituina 

määräaikoina
• Liukuportit ohjelmoitavissa avautumaan osittain jalankulkijoita varten
• Energian säästämiseksi portti voidaan kytkeä valmiustilaan, kun se ei ole 

käytössä

Easyroll -pyöräjärjestelmä

LIUKUPORTTI

ÖRNPORTEN

LIUKUPORTIT
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TUOTTEEN EDUT
"Käsikäyttöinen edullinen liukuportti, 
jonka päällä 3 piikilankaa. Valitse vapaasti 
värivalikoimasta. Pylväät voidaan valaa 
betonianturaan tai pultata jalustalevyihin".

AITAUSJÄRJESTELMÄ 

PORTUGAL GUARD

Ugglan-liukuportti on todella hintansa arvoinen vaihtoehto kalliimpien, 
itsekantavien rinnalla. Kulkuleveys yksilehtisenä jopa 12 m ja kaksiehtisenä 24. 
Ugglan on käsikäyttöinen liukuportt. Se liikkuu nokkapyörän avulla Hendersson-
kiskoa pitkin. 

Ongelmaton käyttö
• Saatava ainoastan käsikäyttöisenä
• EASYROLL-pyöräjärjestelmän ansiosta suunniteltu ja tehty avautumaan ja 

sulkeutumaan kevyesti   

Vahva rakenne ja esteettiinen ulkonäkö
• Vakiona portin rakenteissa: kehyksessä 60x60 nelikulmainen teräsprofiili ja 

täytteessä 20x20 nelikulmainen teräsprofiili
• Viking Guard- tai Viking Basic-paneelien täytteet valittavissa aitauksen 

kokonaistyyliin sointuviksi.
• Liukuporttien täytteet voidaan tehdä yksilöllisesti Asiakkaan maun mukaan.l
• Kaikissa liukuporteissa GALV-FE -kuumasinkitys vakiona.
• Liukuportit saatavissa Z-LACK -jauhemaalattuina vakioväreissä: Oliivinvihreä 

(OG), Tummanvihreä (MG) ja musta (SV)
• Liukuportit saatavissa Z-LACK -jauhemaalattuina myös kaikissa muissa RAL-

värikartan sävyissä

Nokkapyörä yksittäisenä tai paripyöränä

LIUKUPORTTI

UGGLAN

LIUKUPORTIT
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SARANAPORTIT

TUOTTEEN EDUT
"Vahva ja pitkäikäinen omakotitalojen port-
ti Locinox-sylinterilukolla. Värisävy, korke-
us ja kulkuleveys valittavissa".

AITAUSJÄRJESTELMÄ 

PORTUGAL GUARD

Gustavsson Villagrindar- omakotikiinteistöjen porteissa on sama rakenne kuin 
Pettson -valikoimassamme. Ne turvaavat omaisuutesi ja ovat ulkonäöltään pu-
hdaslinjaisia, mutta tehty varmemman turvaluokan porteiksi. Luotettavuutta 
täydentää Locinox-sylinterilukkojärjestelmä. 

Käyttöalueet
Omakotikiinteistöt ja koulut.

Laaja tuotevalikoima
Gustavsson Villagrindar -porttien vakiokorkeudet ovat 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m tai 1,5 
m. Yksilehtisenä kulkuleveys enintään 2 metriä, kaksoislehtisenä 4 m. Yhdistelmä, 
jossa 1 m ja 2 m lehti, antaa kokonaiskulkuleveydeksi 3 metriä. Tällöin 1- metristä 
lehteä voidaan avata erikseen. Demex voi valmistaa Gustavsson Villagrindar -port-
teja myös Sinun erikoistarpeidesii mukaan esim. suuremmalla kulkuleveydellä.

Loppuun asti ajateltu rakenne
Pettsson Villagrindar -porttien teräskehys on tehty 40x40 nelikulmaprofiilista. 
Vakiona verkkotäyte on väkälaitainen. Myös valinnaisia profiileja kuten Viking 
Basic- tai Viking Guard-tyyppien täytteet. Porteissa on vakioina Locinox-lukko, 
Locinox-maakiila ja vahvempi sarana.

Puhdaslinajinen ulkonökö
Gustavsson Villagrind -valikoiman portit voidaan toimittaavalintasi mukaa 
Z-LACK-menetelmällä maalattuina tai GALV-FE-kuumasinkittyinä . 

Lukko 

SARANAPORTTI 

GUSTAVSSON
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AITAUSJÄRJESTELMÄ 

PORTUGAL GUARD

Pettson Villagrindar -portit on tehty huolellisesti täyttämään kiinteistönomista-
jien vaatimukset. Kouluilla käytettäessä on tärkeätä, että lapset pysyvät koulual-
ueella, mutta että heillä silti on myös vaivaton pääsy kouluun ja sieltä pois. 

Käyttöalueet
Omakotikiinteistöt ja koulut.

Laaja tuotevalikoima
Pettsson Villagrindar -porttien vakiokorkeudet ovat 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m tai 1,5 m. 
Yksilehtisenä kulkuleveys enintään 2 metriä, kaksoislehtisenä 4 m. Yhdistelmä, 
jossa 1 m ja 2 m lehti, antaa kokonaiskulkuleveydeksi 3 metriä. Tällöin 1- metristä 
lehteä voidaan avata erikseen. Demex voi valmistaa Pettsson Villagrindar -portte-
ja myös Sinun erikoistarpeidesii mukaan esim. suuremmalla kulkuleveydellä.

Loppuun asti ajateltu rakenne
Pettsson Villagrindar -porttien teräskehys on tehty 40x40 nelikulmaprofiilista. 
Vakiona verkkotäyte on väkälaitainen. Myös valinnaisia profiileja kuten Viking 
Basic- tai Viking Guard-tyyppien täytteet. Porteissa on vakiona nostosalpa, joka 
voidaan vaihtaa muunlaisiin, varmempiin lukkojärjestemiin.

Puhdaslinjainen ulkonäkö
Gustavsson Villagrind -valikoiman portit voidaan toimittaa valintasi mukaan 
Z-LACK-menetelmällä maalattuina tai GALV-FE-kuumasinkittyinä.  

TUOTTEEN EDUT
"Vahvarakenteinen ja pitkäikäinen päiväko-
tien portti, johon saa valinnaisesti nos-
tosalvan. Värisävy, korkeus ja kulkuleveys 
valittavissa".

Lukko

SARANAPORTTI

PETTSON

SARANAPORTIT
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AITAUSJÄRJESTELMÄ 

PORTUGAL GUARD

Robust Industri -saranaportti on Demexin eniten myyty saranaporttiimalli. 
Yksilehtisenä siihen saa enimmillään 6 metrin kulkuaukon ja kaksilehtisenä 
12 metrin. Niissä on sama markkinajohtajan kehittämä tekniikka, joka 
-Asiakkaidemme mukaan- tekee Demexin saranaporteista Skandinavian parhaat.

Ongelmaton käyttö
• Saatavissa käsi- tai automaattikäyttöisenä 
• Suunniteltu ja tehty avautumaan kevyesti EAS -OPEN-saranajärjestelmän     

avulla

Vahva rakenne ja esteettiinen ulkonäkö
• Vakiona portin rakenteissa: kehyksessä 60x60 nelikulmainen teräsprofiili ja 

täytteessä 20x20 nelikulmainen teräsprofiili
• Viking Guard- tai Viking Basic-paneelien täytteet valittavissa aitauksen 

kokonaistyyliin sointuviksi
• Liukuporttien täytteet voidaan tehdä yksilöllisesti Asiakkaan maun mukaan
• Kaikissa saranaporteissa GALV-FE -kuumasinkitys vakiona
• Saranaportit saatavissa Z-LACK -jauhemaalattuina vakioväreissä: Oliivinvihreä 

(OG), Tummanvihreä (MG) ja musta (SV)

Turvallisuus normivaatimusten mukainen
• Automaattisesti toimivat saranaportit voidaan varustaa puristuksiin jäämisen 

estolla ja hätäpysäyttimellä
• Asennettavissa valokennot, ajaneuvosensorit, varoituslamput ja liikennevalot 

TUOTTEEN EDUT
Edullinen portti, Pohjoismaisten normi-
vaatimusten mukainen. Avautuu 180 tai 
90 astetta. Pylväät voidaan valaa betonian-
turaan tai pultata jalustalevyihin".

Piikkilanka

SARANAPORTTI 

ROBUST

SARANAPORTIT
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TUOTTEEN EDUT
Rakennettu pohjoismaiseen ilmastoon 
avautumnaan lukuisia kertoja vuorokaudessa. 
Toimitus Plug and Play -periaatteella”.

AITAUSJÄRJESTELMÄ 

PORTUGAL GUARD

Jet Gate on keksitty Sinulle, joka pidät asioista, jotka tapahtuvat nopeasti. "Gate" 
avautuu todella nopeasti. Et menetä aikaa sen avautumisen odotteluun. Se antaa 
Sinulle täydellisen suojan... myös sellaisia vastaan, jotka yrittävät seurata Sinua.

Tärkeimmät edut:
• Huippunopea: liikkumisnopeus 300-1800mm/sek.
• Voidaan sulkea ja avata lukuisia kertoja tunnissa
• Porttilehtien avautuminen vaatii minimaalisen tilan
• Valmistettu hyväksytyistä vakio-osista, joita testattu monta vuotta Pohjolan 

ankarassa ilmastossa
• Ei yläkarmia - soveltuu korkeille ajoneuvoille
• Ei mitään johdinraidetta, ulkonevia heloja tms. maassa ajoradalla - soveltuu 

raskaille ajoneuvoille ja telakoneille
• Porttilehtiä ohjataan vipuvarsilla, mikä mahdollistaa nopeat sulku- ja 

avausliikeet -pakkautunut lumi ei haittaa
• Täysautomatiikka
• 2 vuoden takuu 

Jet Gaten rakenne: 
Ruotsalaista muotoilua 
kehysrakenne: 60x60mm
Profiili 25x25mm
Pylväät 150x150mm / 180x180mm
Portti tehty vahvsta teräksestä, galvanoitu tai maalattu, useita värisävyjä. 
Portin päälle asennettavissa kolme piikkilankaa lisäämään pihan turvallisuutta 
ulkopuolisilta. Tämä on valinnainen.

Ruotsin nopein porttiautomatiikka

KÄÄNTÖPORTTI

JET GATE

KÄÄNTÖPORTIT
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TUOTTEEN EDUT
"Voimakas ja nopea. Saatavana käsi- tai 
moottorikäyttöisenä ja myös valaistuna".

AITAUSJÄRJESTELMÄ

PORTUGAL GUARD

Demex tarjoaa Huggormen pyöröporttia kiinteistöösi pääsyn valvontaan. 
Pyöröportteja on laaja valikoima; jalankulkijoille, pyöräilijöille ja tavaroille. 
Alla Demexin pyöröportit valmistetaan Asiakkaidemme arvostamalla 
markkinajohtajan kehittämällä tekniikalla.

Patentoitu päätepistelukitusjärjestelmä
Patentoitu päätepistelukitusjärjestelmä estää käyttäjää juuttumasta  pyöröportin 
sisään.   

Erilaisten rakenneratkaisujen tarjonta kattaa kaikki 
käyttötarkoitukset
Huggormen-pyöröportti voi olla tarkoitettu yksinomaan jalankulkijoiden 
käyttöön. Siinä voi olla myös yhdistettynä pyöräilijöiden läpikulun mahdollisuus. 
Edelleen, se voi toimia yhdistettynä tavarakuljetuksen saranaporttiin. Sen voi 
kytkeä myös hätäuloskäynnin toiminnolle. Se siis on korkean vaatimustason 
turvaratkaisu.

Vahva ja ongelmaton rakenne
Huggormen-pyöröportti on rakennettu ja testattu kestämään pitkään. Pyöröportin 
runko ja telkitangot on tehty ruostumattomasta tai galvanoidusta teräksestä ja 
mekanimi on testattu huolellisesti kestämään lukemattomia avautumisia.

Helppokäyttöinen
Huggormen-pyöröportti on käytössä helppo ja yksikertainen, koska 
pyörimisnopeus sopeutuu siihen tulijaan. 

Saatavana moottoroituna tai 
käsikäyttöisenä

PYÖRÖPORTTI

HUGGOR-
MEN-pyöröportti

PYÖRÖPORTIT
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TUOTTEEN EDUT
"Tyylikäs ulkonäkö, eikä leveänkään 
kulkuaukon avautuminen vaadi tilaa 
vaakatasossa. Avoimena ollessa yrityksen 
logo näkyvissä".

AITAUSJÄRJESTELMÄ 

PORTUGAL GUARD

Svanen-pystyportti on täysin ainutaatuinen ylöspäin avautuvana. Kun Svanen-
pystyportti on sulkuasennossa, se on vahva este ja samalla esteettisesti hyvän 
näköinen. Sen avautusmitapa näyttää ylllättävältä ja tyylikkäältä. Tämän 
pystyportin avautumisen katselu on kerta kerralta elämys.  Svanen-pystyportin 
ollessa avoinna se on todellinen katseenvangitsija. Siihen voi laittaa yrityksen 
nimen tai jonkin tekstin.  

Rakenteeltaan vahva, mutta samalla myös tyylikäs 
Toimintarakenteensa ansiosta Svanen-pystyportti ei tarvitse vaakatasossa 
avautumistilaa kuten saranaportit. Avautumistapansa ansiosta Svanen-
pystyportin voi asentaa minkä tahansa kulkuaukon eteen ja ongelmitta myös 
kaltevaan maastoon. 

Svanen-pystyportti on erittäin vahvarakenteinen. Sen puomipalkki on 
kuumasinkittyä tai jauhemaalattua terästä, 80x160x4 mm. Säleprofiilit ovat 40x20 
mm alumiinia 2:n metrin korkuisiin saakka ja tätä korkeammissa rakenteissa 
kuumasinkittyä ja pulverimaalattua terästä. Kaikki pultiit ovat ruostumatonta 
terästä. 

Äänetön ja varma toiminta
Älykkäästi suunnitellun rakenteensa ja voimakkaan hydraulimoottorinsa ansiosta 
Svanen-pystyportti toimii ongelmitta kaikissa säissä: vesi- ja lumisateessa tai 
tuulessa. Itse asiassa 10-metrisen puomin Svanen-pystyportti on todistettavasti 
pystynyt toimimaan jopa 40 m/s myrskytuulessa.
Turvamekanismina on 5 cm valoverho portin molemmin puolin. Se varmistaa, 
että mikään tai kukaan ei takerru nousevaan porttiin tai se ei laskeudu minkään 
tai kenenkään päälle.

Mitat asiakkaan tarpeisiin sovellettuna

NOSTOPORTTI

SVANEN

KÄÄNTÖPORTIT
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TUOTTEEN EDUT
"Nopea, joustava, hiljainen, luotettava ja 
monitoiminen automatiikka".

Liukuporttiesi automatisointi tarjoaa runsaasti lisätoimintoja, hyötyjä ja enemmän 
turvallisuutta. Se myös suojaa omaisuuttasi varkauksilta ja myös turvaa heitä, 
joista välität.

Yksilehtisten liukuporttien EASY-automatiikka
Ykslehtisten porttien automatiikka käsittää seuraavat elementit: ohjauskaappi, 
ohjausyksikkö, puristuksiin joutumisen esto, lamput ja kaapelit sekä 
sähkölaitteisto. Lisäksi on käyttömoottori, joka on asennettu porttialustan 
moottorilaatalle. Voimansiirto porttilehdelle hammaspyörän välityksellä. 
Itsekantavissa liukuporteissa moottorin hammaspyörä välittää käyttövoiman 
portitilehdessä olevaan hammastankoon. Puuttuvan hammastangon voi ostaa 
automatiikan oston yhteydessä. Moottoria käyttää ohjausyksikkö ja ohjauskaappi, 
jotka ovat porttialustassa, jonne käyttövirta johdetaan.

Kaksilehtisten liukuporttien EASY-automatiikka
Kaksilehtisten liukuporttien automaatiikka on muuten sama kuin yksilehtisillä, 
mutta käyttömoottoreita on kaksi. Käyttövirta johdetaan moottorille sen 
läheisyydessä olevan ohjauskaapin kautta. Syöttökaapeli on johdettava putkea 
pitkin porttiaukon ali 40-100cm syvyydessä. Jos tämä ei mahdollista, käytettävä 
muuta turvallista tapaa.

LIUKUPORTIN

AUTOMATIIKKA

5 vuoden takuu

Automatiikan tekninen tuki

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA
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Ohjauskaappi Puristuksiin joutumisen esto

Valokenno Hätäpysäytys Infrapunasiirto

Käyttömoottori

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA
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TUOTTEEN EDUT
"Toimintavarma ja älykäs automatiikka. 
Koestettu ja sovellettu ankaran pohjoismaisen 
ilmaston vaatimuksiin”. 

EASY-saranaportin automatiikka avaa ja sulkee portteja käyttöalueilla korkeaa 
turvatasoa vaativissa oloissa. Nämä automaatiotoiminnot on tehty ja sovellettu 
Demexin erityyppisille saranaporteille pohjoisen ankaran ilmaston vaatimukset 
huomioon ottaen.

Yksilehtisten saranaporttien EASY-automatiikka
Yksilehtisten saranaporttien automatiikka käsittää ohjauskaapin 
ohjausyksikköineen ja oheiselementteineen ja voimansiirtovivun, joka on asennettu 
porttipylvääseen ja kiinnitetty porttilehteen. Moottorin voimansiirtovipua käyttää 
ohjausyksikkö ohjauskaapissa portin vieresssä, jonne käyttövirta johdetaan.

Kaksilehtisten EASY-liukuporttien automatiikka
Kaksilehtisten liukuporttien automaatiikka on muuten sama kuin yksilehtisillä, 
mutta käyttömoottoreita on kaksi. Moottorin voimansiirtovipua käyttää 
ohjausyksikkö ohjauskaapissa portin vieressä , jonne käyttövirta johdetaan 
ohjauskaapin kautta. Kaapeli on johdettava putkessa portin kulkuaukon ali n 40 
cm syvyydessä.  

SARANAPORTIN

AUTOMATIIKKA

5 vuoden takuu

Automatiikan tekninen tuki

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA
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Ohjauskaappi Puristuksiin joutumisen esto

Valokenno Hätäpysäytys Voimansiirtovivun järjestelmä 

Käyttömoottori

Magneettilukko Easy-ajoneuvoilmaisin
- VALINNAINEN -

Easy-matkapuhelinmoduuli 
- VALINNAINEN -

Merkkilamppu
- VALINNAINEN -

Easy-käsilähetin
- VALINNAINEN -

Ajastin
- VALINNAINEN -

SARANAPORTIN AUTOMATIIKKA
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TUOTTEEN EDUT
"Vahva, varma ja kestävä automatiikka 
pohjoisen ankaran ilmaston oloihin ja lisäksi 
luotettava ja suorituskykyinen".

EASY-kääntöportin automatiikka avaa ja sulkee portteja käyttöalueilla korkeaa 
turvatasoa vaativissa oloissa. Nämä automaatiotoiminnot on tehty ja sovellettu 
Demexin erityyppisille kääntöporteille pohjoisen ankaran ilmaston vaatimukset 
huomioon ottaen.
EASY-kääntöportin automatiikan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat: nopea 
ohjattavuus, monipuolinen toiminta, järkevästi ajateltu rakenne, jo kokeiltu 
käyttökulttuurijärjestelmä ja hyvä suunnittelu.

EC1101 
Kaksilehtisten piikkilangallisten tai -langattomien kääntöporttien automatiikka, 
kulkuaukon leveys 2-7 m. Automatiikka on kokonaispakettina kaikkine 
asennukseen tarvittavine sähkömekaanisine osineen. Se tarkoittaa moottoreita, 
puristuksiin joutumisen estoa, automaatiokaappia, kaapeleita, elektroniikkaa ym.

EC1109
Yksilehtisten hammastettujen tai hammastamattomien kääntöporttien 
automatiikka, kulkuaukon leveys 2-3,5 m.  Automatiikka on kokonaispaketti 
kaikkine asennukseen tarvittavine sähkömekaanisine osineen. Se 
tarkoittaa moottoreita, puristuksiin joutumisen estoa, automaatiokaappia, 
kaapeleita,ajoneuvoilmaisinta, elektroniikkaa ym. 

EC1103
Kaksilehtisten hammastamattomien tai hammastettujen kääntöporttien 
automatiikka. Automatiikka on kokonaispaketti kaikkine asennukseen tarvittavine 
sähkömekaanisine osineen.  Se tarkoittaa moottoreita, puristuksiin joutumisen 
estoa, automaatiokaappia, kaapeleita, elektorniikkaa ym.

SARANAPORTIN

AUTOMATIIKKA

5 vuoden takuu

Automatiikan tekninen tuki

KÄÄNTÖPORTIN AUTOMATIIKKA
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Ohjauskaappi Puristuksiin joutumisen esto

Valokenno Hätäpysäytys Voimansiirtovivun järjestelmä

Käyttömoottori

Magneettilukko Easy-ajoneuvoilmaisin
- VALINNAINEN -

Easy-matkapuhelinmoduuli 
- VALINNAINEN -

Merkkilamppu
- VALINNAINEN -

Easy-käsilähetin
- VALINNAINEN -

Ajastin
- VALINNAINEN -

KÄÄNTÖPORTIN AUTOMATIIKKA
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AUTOMAATTIPUOMIT

TIEPUOMI

NOPEUS+ (0,9sek)
3000

Toimitetaan maalattuna tai 
ruostumattomasta teräksestä

Syöttöjännite:        
Moottorijännite:             
Teho: 
Maksimi vääntömomentti:                         
Sulkuleveys:
Avautumisaika:
Toimintalämpötila:

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

Tekniset tiedot

Speed+ on Demexin super puomi, leveys 1-3 m. Avautumisaika 0,9 sekuntia. 

Speed-tuoteperheen sähköisten puomien valikoima on Demexin myyntimenestys. 
Speed-puomit ovat pystypuomeja, jotka avautuvat ja sulkeutuvat pehmeästi 
ja varmasti 90°. Speed- puomit toimivat oikealle tai vasemmalle avautumaan 
asennettuina.

Nämä hintansa arvoiset ja käyttäjien suosion saaneet puomit ovat saanet osakseen 
markkinoiden kiinnostuksen monista syistä ja monien etujensa takia:  
 

• Erinomainen ja kestävä laatu
• Luotettava ja monitoiminen mekanismi
• Varma, nopea ja monipuolinen ohjattavuus
• Mekanismin ja elektroniikan taattu toimintavarmuus

 
Speed-puomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina ne 
sopivat 1-6,5 metrin aukkoihin ja kaksoispuomeina 5-13 metrin. Demex valmistaa 
ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n’ play"-periaatteella asiakkaan toivomusten 
mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus pyynnöstä.
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TIEPUOMI

SPEED G2000 - G3750

Toimitetaan maalattuna tai 
ruostumattomasta teräksestä

Syöttöjännite:        
Moottorijännite:             
Teho:
Maksimi vääntömomentti:                          
Sulkuleveys:
Avautumisaika:
Toimintalämpötila:

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

Tekniset tiedot

AUTOMAATTIPUOMIT

Eduillinen ja vahvarakenteinen puomi, sulkuleveys 2-4 m.

Speed-tuoteperheen sähköisten puomien valikoima on Demexin myyntimenestys. 
Speed-puomit ovat pystypuomeja, jotka avautuvat ja sulkeutuvat pehmeästi 
ja varmasti 90°. Speed- puomit toimivat oikealle tai vasemmalle avautumaan 
asennettuina.

Nämä hintansa arvoiset ja käyttäjien suosion saaneet puomit ovat saanet osakseen 
markkinoiden kiinnostuksen monista syistä ja monien etujensa takia:  
 

• Erinomainen ja kestävä laatu
• Luotettava ja monitoiminen mekanismi
• Varma, nopea ja monipuolinen ohjattavuus
• Mekanismin ja elektroniikan taattu toimintavarmuus

 
Speed-puomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina ne 
sopivat 1-6,5 metrin aukkoihin ja kaksoispuomeina 5-13 metrin. Demex valmistaa 
ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n’ play"-periaatteella asiakkaan toivomusten 
mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus pyynnöstä.
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TIEPUOMI

SPEED G4500 - G6500

Toimitetaan maalattuna tai 
ruostumattomasta teräksestä

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

Tekniset tiedot

AUTOMAATTIPUOMIT

Eduillinen ja vahvarakenteinen puomi, sulkuleveys 4,5-6 m.

Speed-tuoteperheen sähköisten puomien valikoima on Demexin myyntimenestys. 
Speed-puomit ovat pystypuomeja, jotka avautuvat ja sulkeutuvat pehmeästi 
ja varmasti 90°. Speed- puomit toimivat oikealle tai vasemmalle avautumaan 
asennettuina.

Nämä hintansa arvoiset ja pidetyt puomit ovat saanet osakseen markkinoiden 
kiinnostuksen monista syistä ja monien etujensa takia:  
 

• Erinomainen ja kestävä laatu
• Luotettava ja monitoiminen mekanismi
• Varma, nopea ja monipuolinen ohjattavuus
• Mekanismin ja elektroniikan taattu toimintavarmuus

 
Speed-puomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina 
ne sopivat 1-6,5 metrin aukkoihin ja kaksoispuomeina 6,5-13 metrin. Demex 
valmistaa ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n’ play"-periaatteella asiakkaan 
toivomusten mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus 
pyynnöstä.
 

Syöttöjännite:        
Moottorijännite:             
Teho: 
Maksimi vääntömomentti:                         
Sulkuleveys:
Avautumisaika:
Toimintalämpötila:
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TIEPUOMI

FORCE GARD 4

Toimitetaan maalattuna tai 
ruostumattomasta teräksestä

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

Tekniset tiedot

AUTOMAATTIPUOMIT

Tyylikkään näköinen ja hintansa arvoinen liikennepuomi, sulkuleveys 1-4 m.

Force-tuoteperheen suuri valikoima koostuu tyylikkäästi muotoilluista ja 
varmatoimisista ,sähkömagneettisesti ohjattavista tie- ja liikennepuomeista. 
Puomit liikkuvat nopeasti ja pehmeäst, ovat käyttäjäystävällisiä ja soveltuvat 
käytettäviksi kaikenlaisissa ympäristöissä. Force - sarjan puomit voidaan asentaa 
avautumaan oikealle tai vasemmalle.
 
Force- puomien etuja ovat:
 

• Varma toimivuus ja luotettava mekanismi
• Monipuoliset ja monitoimiset sähkötekniset ratkaisut
• Korkea ja pettämätön laatu
• Käytännöllinen ja tyylikäs muotoilu

 
Force-puomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina ne 
sopivat 1-8 metrin aukkoihin ja kaksoispuomeina 3-16 metrin. Demex valmistaa 
ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n’ play"-periaatteella asiakkaan toivomusten 
mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus pyynnöstä.
 

Syöttöjännite:        
Moottorijännite:             
Teho: 
Maksimi vääntömomentti:                         
Sulkuleveys:
Avautumisaika:
Toimintalämpötila:
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230 V AC      
24 V AC            
300 W                       
600 Nm
2 - 8 m
4 - 8 s
-20˚ - +55˚

Tekniset tiedot

TIEPUOMI

FORCE GARD 8

Toimitetaan maalattuna tai 
ruostumattomasta teräksestä

AUTOMAATTIPUOMIT

Vahva ja tyylikäs tiepuomi, kulkuleveys 4-8 metriä.

Force-tuoteperheen suuri valikoima koostuu tyylikkäästi muotoilluista ja 
varmatoimisista sähkömekaanisesti i ohjattavista tie- ja liikennepuomeista. 
Puomit liikkuvat nopeasti ja pehmeäst, ovat käyttäjäystävällisiä ja soveltuvat 
käytettäviksi kaikenlaisissa ympäristöissä. Force - sarjan puomit voidaan asentaa 
avautumaan oikealle tai vasemmalle.
 
Force- puomien etuja ovat:
 

• Varma toimivuus ja luotettava mekanismi
• Monipuoliset ja monitoimiset sähkötekniset ratkaisut
• Korkea ja pettämätön laatu
• Käytännöllinen ja tyylikäs muotoilu

 
Force-puomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina ne 
sopivat 1-8 metrin aukkoihin ja kaksoispuomeina 3-16 metrin. Demex valmistaa 
ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n’ play"-periaatteella asiakkaan toivomusten 
mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus pyynnöstä.
 

Syöttöjännite:        
Moottorijännite:             
Teho: 
Maksimi vääntömomentti:                         
Sulkuleveys:
Avautumisaika:
Toimintalämpötila:
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TIEPUOMI

PERFORMANCE
GARD 12

Z-Lack -jauhemaalaus

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

Tekniset tiedot

AUTOMAATTIPUOMIT

Performance on Demexin suurin sähkömekaaninen pystypuomi tiekäyttöön. 
Performancessa on vastapaino, minkä ansiosta jopa 24 metrin kulkuaukon 
puomin työliike kestää vain 10 sekuntia. Performance-tiepuomia käytetään 
alueilla, joilla vaaditaan erityisen leveitä kulkukaistoja.Sen ostavat asiakkaat, jotka 
vaativat vahvaa, hintansa arvoista ja varmaa puomia. Mekanismi ja sähkölaitteisto 
on rakennettu kestämään kiivasta työtahtia, jolloin puomi toimii lukuisia kertoja 
vuorokaudessa.
 
Performancen voittoon markkinoilla johtaneita etuja ovat:
 

• Varma toimivuus ja luotettava mekanismi
• Monipuoliset ja monitoimiset elektroniikan ratkaisut
• Korkea ja pettämätön laatu
• Käytännöllinen ja tyylikäs muotoilu

 
Tiepuomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina 
ne soveltuvat 8-12 metrin metrin kulkuaukkoihin ja kaksoispuomeina 12-
24 metrin. Demex valmistaa ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n’ play"-
periaatteella asiakkaan toivomusten mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja 
huoltosopimus pyynnöstä.
 

Syöttöjännite:        
Moottorijännite:             
Teho: 
Maksimi vääntömomentti:                         
Sulkuleveys:
Avautumisaika:
Toimintalämpötila:
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Easy-ajoneuvoilmaisin
Tuotteen nro. ET2000

Easy-ajastimellinen matkapuhe-
linmoduuli 
Tuotteen nro. 009725

Mobiilituki
Tuotteen nro. EC1014

Skarv - puomien liitostarvikkeisto
Tuotteen nro. EC1030

Easy-käsilähetin, 4-kanavainen
Tuotteen nro. EC1054

Vahva puomin lepotuki
Tuotteen nro. EC1013

Heijastin
Tuotteen nro. EC1015

Easy- pienikokoinen varoitusvilkku, 
oranssi, 230V
Tuotteen nro. EC1045

Speed+ : laitteiston suojakotelointi     
Tuotteen nro. EC10301 

AUTOMAATTIPUOMIT
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TUOTTEEN EDUT
"Käsikäyttöisiä, yksinkertaisia mutta te-
htävänsä täyttäviä kääntöpuomeja. Kuuma-
sinkitys antaa 20 vuoden käyttöiän".

Kulunrajoitus pitävästi ja turvallisesti tyylikkään näköisellä puomil-
la
Bom-it -käsikäyttöiset tiepuomit ovat saranaportteja, kulkuleveys jopa 7 m Nämä 
puomit on tehty tarpeeseen, kun joudut nopeasti sulkemaan teitä tai sisäänajoja ja 
haluat tehdä sen helposti. 

Lukko
Bom-it  -käsikäyttöisen puomin vakio lukitsemistapa on riippulukko.

Vahva rakenne
Bom-it - käsikäyttösen tiepuomin osat ovat  teräsrakenteiset, 60x60 nelikul-
maprofiili.  

Bom-max -tiepuomiien rakenne on terästä: puomiosa 90x90 nelikulmaprofiilia ja 
pylväät 120x120.

Teräsrakenteissa vakiona käsittely kuumasinkityksellä
Saatavana jauhemaalattuna vakiosävyinä:: Oliivinvihreä (RAL 6005), Tum-
manvihreä (RAL 6009) ja Musta (RAL 9005). Saatavana myös kaikissa muissa 
RAL-sävyissä

Tuotetietoa:
• Puomin pituus: 4-7 m, valittavissa
• Korkeus: 1,0 m
• Asennus: Puomin pylväät valetaan kaivettuun kuoppaan. Varsinaista valettua 

perustusta ei tarvita. 
• Luklituksena riippulukko

TIEPUOMI

BOM-IT 

Vahva rakenne

60
 x

 6
0

50 x 50

40
 

x
 
40

45 x 45

60
 x

 6
0

KÄSIKÄYTTÖISET PUOMIT
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TUOTTEEN EDUT
"Käsikäyttöisiä, yksinkertaisia mutta te-
htävänsä täyttäviä kääntöpuomeja. Kuuma-
sinkitys antaa 20 vuoden käyttöiän".

Vahva, turvallinen ja näyttävän näköinen
Bom-max-käsikäyttöiset saranapuomit tiekäyttöön, suurin kulkuleveys 12 m. 
Nämä puomit on tehty tarpeeseen, kun joudut nopeasti sulkemaan teitä tai sis-
äänajoja ja haluat tehdä sen helposti.

Lukko
Bom-it -käsikäyttöisen puomin vakio lukitsemistapa on riippulukko.

Vahva rakenne
Bom-max -tiepuomiien rakenne on terästä: puomiosa 90x90 nelikulmaprofiilia ja 
tukipylväät 150x150 tai 90x90.
Teräsrakenteissa vakiona käsittely kuumasinkityksellä

Saatavana jauhemaalattuna vakiosävyinä:: Oliivinvihreä (RAL 6005), Tum-
manvihreä (RAL 6009) ja Musta (RAL 9005). Saatavana myös kaikissa muissa 
RAL-sävyissä

Tuotetietoa:
• Sulun suurin leveys: 12m
• Korkeus: 1,0 m
• Asennus: Puomin pylväät valetaan kaivettuun kuoppaan. Mitään varsinaisia 

betoniperustuksia ei tarvita 
• Bom-max -tiepuomiien rakenne on terästä: puomiosa 90x90 nelikulmaprofiilia 

ja tukipylväät 150x150 tai 90x90.
•  Lukituksen vaihtoehdot: riippulukko

TIEPUOMI

BOM-MAX

Vahva rakenne
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AITAUSJÄRJESTELMÄ

PORTUGAL GUARD

Giraffen on käsikäyttöinen, ylöspäin avautuva tiepuomi. Sillä voidaan sulkea kul-
kuteitä ja sisäänajoja enintään 9 m leveydeltä. Puomin liikuttaminen on kevyttä 
vastapainon ansiosta. Nämä puomit on tehty tarpeeseen, kun joudut nopeasti 
sulkemaan teitä tai sisäänajoja ja haluat tehdä sen helposti.

Saatavana vakiona Z-LACK jauhemaalattuna vakiosävyinä:: Oliivinvihreä (RAL 
6005), Tummanvihreä (RAL 6009) ja Musta (RAL 9005). Saatavana myös kaikkina 
muina RAL-sävyinä

Lukko
Giraffen-nostettava tiepuomi lukitaan riippulukolla, joka vakiovarusteena. Saata-
va myös avainlukollisena tai ns. palokuntalukolla varustettuna

Vahva rakenne
Puomin tukirakenteet ovat kuumasinkittyä ja jauhemaalauttua terästä. Puomi on 
valkoiseksi jauhemaalaattua alumiiniputkea, halkaisijaltaan 102 mm. Puomin lii-
kuttamisen keventää vastapaino.

Puomissa tiivistetyt, kestovoidellut laakerit.

TUOTTEEN EDUT
"Edullinen, toiminnaltaan luotettava ja 
tasapainotettu tiepuomi. Giraffen-puomin 
voi asentaa paikkoihin, joissa tilaa on vain 
50 cm enemmän kuin kulkuleveyttä".

Riippulukko, avainlukko tai ns. 
palokuntalukko

TIEPUOMI

GIRRAFEN

YLÖSPÄIN AVAUTUVAT TIEPUOMIT
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