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OM DEMEX

Sindsro om dagen...Sindsro om natten...
Demex forandrer virksomhederne og livet.
Demex tilbyder helhedsløsninger inden for områdebeskyttelse samt sikkerhedsprodukter.
Igennem et bredt produktsortiment, høj leverancesikkerhed og personlig service skaber
vi rentabilitet for vores kunder.
Om os
Vi er en førende virksomhed i Nordeuropa som forsyner 25% af indhegningsmarkedet
i Sverige med materialer.

Mission
At tilbyde vores kunder sindsro ved at hjælpe dem med at beskytte deres
ejendom, og dem som de holder af.

Vision
At blive den sikkerhedsleverandør som ejere af huse/virksomheder og institutioner
foretrækker til at beskytte deres ejendomme, og dem de holder af, igennem at
udvikle kvalitetsprodukter, som man har råd til, og som gør livet bekvemt.

Fabrikation/Grossist
Vi er førende inden for porte, hegnssystemer og byggepladsstakitter. Vi
skræddersyr ligeledes automatiksystemer.

Logistik
Som en global virksomhed har vi et unikt kontaktnet af leverandører, og vi kan
tilbyde hurtige leverancer til attraktive priser over hele verden. Vi har en god
logistik med leverandører fra Italien, Tyskland og Polen mindst en gang om ugen.

Automatik
Vi har egne certificerede alarm- & el-teknikere, som kan yde support på flere
forskellige sprog.

Udvikling
Vi er ikke bange for nye ideer. Det er derfor vi designer, tester og forbedrer
funktionaliteten på vores produkter igennem anvendelsen af den nyeste
teknologi. Vi er i nært samarbejde med montører og udvikler smarte løsninger i
Solid Works.

Globalt netværk
Vi samarbejder med udenlandske virksomheder inden for samme branche, hvilket
medfører, at vi kan tilbyde løsninger, som man ellers har svært ved at anskaffe.
Disse er Uniaccess og Unifence.
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DIPLOM & CERTIFICERING

DIPLOM & CERTIFICERING

FORDELE

SUPPORT

PLUG N’ PLAY PRODUKTER

HURTIG LEVERANCE
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AUTOMATISKE BOMME

VEJBOM

SPEED+ (0,9 sek.)
3000

Speed+ er Demexs superbom med en åbningsbredde på 1 - 3 meter. Åbner på 0,9
sekunder.
Speedfamiliens sortiment for elektriske bomme er Demexs storsælgere.
Speedbommene er vertikalbomme der åbner og lukker 90°, blødt men hurtigt og
sikkert. Speedbommene fungerer udmærket ved både venstre- og højremontering.
De prisvenlige og værdsatte bomme har vundet markedets interesse på grund af
flere aspekter og fordele:
• Fortræffelig og holdbar kvalitet
• Pålidelig og flerfunktionel mekanisme
• Sikker, hurtig og mangesidig betjening
• Driftssikker, elektronik og mekanisme med garanti
Speedbommene er tilpasset det nordiske klima, og passer til åbninger på 1 - 6,5
meter som enkeltbom, og 6,5 - 13 meters åbninger som dobbeltbom. Demex
fremstiller og forprogrammerer bommene plug n' play efter kundens ønskemål.
Der tilbydes idriftsættelse og service efter aftale.

Lakeret eller rustfri

Tekniske data
Fødespænding:

230 V AC

Motorspænding:

24 V AC

Effekt:

300 W

Maks. drejemoment:200 Nm
Spærrebredde:

1-3m

Åbningstid:

0,9 sek.

Arbejdstemperatur: -20˚ - +55˚
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AUTOMATISKE BOMME

VEJBOM

SPEED G2000 - G3750

Økonomisk og stærk bom til åbningsbredder på 2 - 4 meter.
Speedfamiliens sortiment for elektriske bomme er Demexs storsælgere.
Speedbommene er vertikalbomme der åbner og lukker 90°, blødt men hurtigt og
sikkert. Speedbommene fungerer udmærket ved både venstre- og højremontering.
De prisvenlige og værdsatte bomme har vundet markedets interesse på grund af
flere aspekter og fordele:
• Fortræffelig og holdbar kvalitet
• Pålidelig og flerfunktionel mekanisme
• Sikker, hurtig og mangesidig betjening
• Driftssikker, elektronik og mekanisme med garanti
Speedbommene er tilpasset det nordiske klima, og passer til åbninger på 1 - 6,5
meter som enkeltbom, og 6,5 - 13 meters åbninger som dobbeltbom. Demex
fremstiller og forprogrammerer bommene plug n' play efter kundens ønskemål.
Der tilbydes idriftsættelse og service efter aftale.

Lakeret eller rustfri

Tekniske data
Fødespænding:

230 V AC

Motorspænding:

24 V AC

Effekt:

300 W

Maks. drejemoment:200 Nm
Spærrebredde:

1-4m

Åbningstid:

2 - 6 sek.

Arbejdstemperatur: -20˚ - +55˚
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AUTOMATISKE BOMME

VEJBOM

SPEED G4500 - G6500

Økonomisk og stærk bom til åbningsbredder på 4,5 - 6,5 meter.
Speedfamiliens sortiment for elektriske bomme er Demexs storsælgere.
Speedbommene er vertikalbomme der åbner og lukker 90°, blødt men hurtigt og
sikkert. Speedbommene fungerer udmærket ved både venstre- og højremontering.
De prisvenlige og værdsatte bomme har vundet markedets interesse på grund af
flere aspekter og fordele:
• Fortræffelig og holdbar kvalitet
• Pålidelig og flerfunktionel mekanisme
• Sikker, hurtig og mangesidig betjening
• Driftssikker, elektronik og mekanisme med garanti
Speedbommene er tilpasset det nordiske klima, og passer til åbninger på 1 - 6,5
meter som enkeltbom, og 6,5 - 13 meters åbninger som dobbeltbom. Demex
fremstiller og forprogrammerer bommene plug n' play efter kundens ønskemål.
Der tilbydes idriftsættelse og service efter aftale.

Lakeret eller rustfri

Tekniske data
Fødespænding:

230 V AC

Motorspænding:

24 V AC

Effekt:

300 W

Maks. drejemoment:600 Nm
Spærrebredde:

4,5 - 6,5 m

Åbningstid:

4 - 8 sek.

Arbejdstemperatur: -20˚ - +55˚
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AUTOMATISKE BOMME

VEJBOM

FORCE GARD 4

Elegant og prisvenlig trafikbom. 1 - 4 meters åbningsbredde.
Forcefamiliens brede sortiment består af designrige og sikre elektromekaniske
vej- og trafikbomme. Bommene har en stærk og blød åbne- og lukkefunktion,
og er meget brugervenlige i alle miljøer: Forcebommene kan anvendes til både
venstre- som højremontering.
Forcebommenes fordele bygger på:
• Driftssikker og pålidelig mekanisme
• Mangesidige og flerfunktionelle elektroniske løsninger
• Fortræffelig og holdbar kvalitet
• Praktisk og elegant design
Forcebommene er tilpasset det nordiske klima, og passer til åbninger på 1 - 8 meter
som enkeltbom, og 3 - 16 meters åbninger som dobbeltbom. Demex fremstiller
og forprogrammerer bommene plug n' play efter kundens ønskemål. Der tilbydes
idriftsættelse og service efter aftale.

Lakeret eller rustfri

Tekniske data
Fødespænding:

230 V AC

Motorspænding:

24 V AC

Effekt:

300 W

Maks. drejemoment:600 Nm
Spærrebredde:

1-4m

Åbningstid:

2 - 6 sek.

Arbejdstemperatur: -20˚ - +55˚

8

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

AUTOMATISKE BOMME

VEJBOM

FORCE GARD 8

Kraftig og elegant vejbom 4 - 8 meters åbningsbredde.
Forcefamiliens brede sortiment består af designrige og sikre elektromekaniske
vej- og trafikbomme. Bommene har en stærk og blød åbne- og lukkefunktion,
og er meget brugervenlige i alle miljøer: Forcebommene kan anvendes til både
venstre- som højremontering.
Forcebommenes fordele bygger på:
• Driftssikker og pålidelig mekanisme
• Mangesidige og flerfunktionelle elektroniske løsninger
• Fortræffelig og holdbar kvalitet
• Praktisk og elegant design
Forcebommene er tilpasset det nordiske klima, og passer til åbninger på 1 - 8 meter
som enkeltbom, og 3 - 16 meters åbninger som dobbeltbom. Demex fremstiller
og forprogrammerer bommene plug n' play efter kundens ønskemål. Der tilbydes
idriftsættelse og service efter aftale.

Lakeret eller rustfri

Tekniske data
Fødespænding:

230 V AC

Motorspænding:

24 V AC

Effekt:

300 W

Maks. drejemoment:600 Nm
Spærrebredde:

2-8m

Åbningstid:

4 - 8 sek.

Arbejdstemperatur: -20˚ - +55˚
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AUTOMATISKE BOMME

VEJBOM

PERFORMANCE
GARD 12

Performance er Demexs største vertikale elektromekaniske vejbom. Performance
er konstrueret med modvægt, og klarer at åbne og lukke en åbning på 24 meter
på 10 sekunder. Performance vejbom anvendes til områder, der kræver et stort
passageområde, til kunder der kræver en stærk, prisvenlig og sikker bom.
Mekanismen og elektronikken er konstrueret til at arbejde i et hektisk miljø, og
bommen klarer at åbne og lukke mange gange i døgnet.
Performances markedsførende fordele bygger på:
• Driftssikker og pålidelig mekanisme
• Mangesidige og flerfunktionelle elektroniske løsninger
• Fortræffelig og holdbar kvalitet
• Praktisk og elegant design
Vejbommen er tilpasset det nordiske klima og passer til 8 - 12 meters åbninger
som enkeltbom, og 12 - 24 meters åbninger som dobbeltbom. Demex fremstiller
og forprogrammerer bommene plug n' play efter kundens ønskemål. Der tilbydes
idriftsættelse og service efter aftale.

Pulverlakeret Z-Lack

Tekniske data
Fødespænding:

230 V AC

Motorspænding:

24 V AC

Effekt:

300 W

Maks. drejemoment:600 Nm
Spærrebredde:

9-12 m

Åbningstid:

10 sek.

Arbejdstemperatur: -20˚ - +55˚
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AUTOMATISKE BOMME

Easy køretøjsdetektor
Artikelnr. ET2000

Easy GSM-modul med tidur
Artikelnr. 009725

Mobil support
Artikelnr. EC1014

Sammenføjning - bomsamling komplet
Artikelnr. EC1030

Easy håndbetjeninger 4-kanals

Fast bomstød

Artikelnr. EC1054

Artikelnr. EC1013

Refleks
Artikelnr. EC1015

Easy lite blitzlys - orange 230V
Artikelnr. EC1045

Speed+ safety housing
Artikelnr. EC10301
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DEMEX AB
Norra Släthultsvägen 9
333 30 Smålandsstenar
Sweden
e-mail: info@demex.se
tel: +46 (0) 371 335 40

