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OM DEMEX

Sinnsro om dagen...Sinnsro om natten…
Demex forandrer virksomheten og hverdagen.
Demex tilbyr helhetlige løsninger innen områdebeskyttelse, samt sikkerhetsprodukter.
Gjennom et bredt produktutvalg, høy leveringssikkerhet og personlig service, skaper vi
lønnsomhet for våre kunder.
Om Oss
Vi er et ledende foretak i Nord-Europa som forsyner 25 % av gjerdemarkedet i
Sverige med materiale.

Misjon
Å tilby våre kunder sinnsro ved å hjelpe dem å beskytte sin eiendom og dem de
bryr seg om.

Visjon
Å bli den sikkerhetsleverandøren som hus/bedrift og institusjonseiere foretrekker
for å beskytte sin eiendom og dem de bryr seg om, ved å utvikle kvalitetsprodukter
som man har råd til og som gjør livet komfortabelt.

Produksjon/grossist
Vi er store på grinder, inngjerdingssystemer og gjerder. Vi skreddersyr også
automatikksystemene.

Logistikk
Som et globalt foretak, har vi et unikt kontaktnettverk av leverandører. Vi kan også
tilby rask levering til attraktive priser over hele verden. Vi har en god logistikk
med leverandører fra Italia, Tyskland og Polen minst én gang i uken.

Automatikk
Vi har egne sertifiserte alarm- og strømteknikere som kan gi support på flere
forskjellige språk.

Utvikling
Vi er ikke redd for nye ideer. Det er derfor vi designer, tester og forbedrer
funksjonaliteten på våre produkter ved å tilegne oss den nyeste teknologien. Vi
står i et nært samarbeid med montører og utvikler smarte løsninger i Solid Works.

Globalt nettverk
Vi samarbeider med utenlandske selskaper i samme bransje, noe som gjør at vi
kan tilby løsninger som man har vanskelig for å få tak i ellers. Disse er Uniaccess
og Unifence.
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DIPLOM OG SERTIFISERING

DIPLOM OG SERTIFISERING

FÖRDELAR

SUPPORT

PLUG N’ PLAY-PRODUKTER

HURTIG LEVERING
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NETTSYSTEM

NETTSYSTEM

DE-FENCE

De-Fence flettverksgjerde er et vanlig gjerde i Skandinavia, som oftest ses rundt
industrieiendommer, men det brukes også i en rekke andre bruksområder.
Det består av galvanisert eller plastbelagt trådnetting og robuste gjerdestolper
av firkantet stål i en rekke forskjellige høyder, fra 0,5 m til 5 m! Det finnes tre
forskjellige typer av gjerdestolper som er installert i betongfundamentet:
hjørnestolper, mellomstolper og endestolper.
De-Fence netting
Produsert av hard stålvaier, enkelt tvinnet.
Nettingen har rutemønster.
Kantene er avrundet på begge sider.
Type 50/3,7: den ene siden avrundt og den andre med tagger. Lengde på rull: 25 m.
Strekkfasthet for stålet: 320 à 510 N/mm², i henhold til EN 10326.
De-Fence-stolper
Stolpene suppleres med plastlokk.
For vegetasjon må avstanden mellom stolpene og størrelsen på stolpene tilpasses
etter situasjonen.

Piggtråd

En mengde forskjellige høyder og farger
De-Fence kan leveres i alle farger (alltid varmeforsinket som forbehandling).
Ståltrådene galvaniseres og blir deretter plastbelagt. Stolpene galvaniseres innog utvendig (min. belegg 275g/m², begge sider sammen), i henhold til EN 10326.
Etterpå legges på et heftebelegg og til slutt et plastbelegg på stolpene (min. 60
mikron).

PRODUKT FINESS
"Flettverksgjerde
for
Økonomisk,
men
gjerdesystem".

nordisk
miljø.
svært
holdbart
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NETTSYSTEM

6

Gjerdenetting

Gjerdestolper

Stagrør

Overliggere

Bardun

Piggtråd
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NETTSYSTEM

NETTSYSTEM

V-Fence

Effektiv innhegning av ville dyr krever robuste materialer pga. de mange ville
dyreartene som til forskjell fra tamme dyr beveger seg over store områder
og derfor har en naturlig tendens til å legge hindringer i landskapet. V-Fence
gjerdesystem fungerer svært godt for å beskytte din eiendom og våre veier.
V-Fence inngjerdingssystem finnes i høyder fra 600 mm til 2000 mm.
Sterkt og sikkert
Takket være V-Fence-nettingens konstruksjon og sterke gjerdestolper, skaper
V-Fence et sterkt og sikkert gjerde som beskytter våre veger, men også ville dyr
og husdyr på en effektiv måte. V-Fence er det gitte valget for mange boligeiere,
kommuner og installatører.
Det består av en netting av vaier i rutemønster med vrideknute eller
ringlåsnettingsystem og robuste gjerdestolper av tre eller stål.
Holder form og elastisitet
V-Fence har kraftige kjernetråder som bidrar til at gjerdet holder formen. Dette
gir et brukervennlig oppsett. Elastisiteten beholdes gjennom et avansert ringlåsog vriknutesystem.

Trestolper eller vingstolper

Netting
Produsert av hard stålvaier, med vriknute eller ringlås.
Nettingen har rutemønster.
Lengde per rull: 50 m.

PRODUKT FINESS
"Knutenettingsgjerde, tilpasset lengre og
kortere strekninger. Mindre maskestørrelse
mot nettingsiden".

V-Fence festeelement
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NETTSYSTEM

Egenskaper

Høyde (cm)

Lengde (m)

100-8-15

102

50

20.0

20

120-14-15

123

50

30.3

16

150-13-15

151

50

30.9

20

180-16-15
200-22-15

180
197

50

44.0

20

50

47,31

6

Vekt (kg)

Ruller/Pall

11x100

1800mm

2x150

2x200

180-16-15

152.4mm
8

152.4mm

152.4mm

152.4mm

152.4mm
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NETTSYSTEM

STÄNGSELSYSTEM
SNÖSTAKET

PORTUGAL GUARD
SNOWY

Så kan vinterens togkaos stoppes? Ny svensk teknologi mot snø. Snowy™ snøgjerde
beskytter ved veier og arbeidsplasser samt øker sikkerheten ved skianlegg.
• Begrenser drivende snø
• Reduserer vindens hastighet
• Samler snøen omkring snøgjerdet
• Produsert av polyeten for å kunne motstå eksepsjonelt kalde klimaer ned til
-40 °C.
• Enkelt og effektivt!
LØSNINGEN MOT DRIVENDE SNØ
Demex' snøgjerde er den ideelle løsningen for å stoppe drivende snø. Ved
å sette opp gjerdet, beskytter man på en enkel måte mot barskt vær i form av
snø og vind. Svært anvendelig både for villaeieren, landbrukeren ved utsatte
transportstrekninger. En god og kvalitativ investering, spesielt i disse tider med
store mengder snø og vind.
MONTERINGSINSTRUKTIONER
Det beste resultatet får man ved å plassere nettingen ca. 20 m fra området som skal
beskyttes mot snø vind. Gjerdet bør støttes av stål eller trestolper (e.l.) og festes
like over bakken (10-20 cm). På den måten skapes ytterligere gunstig turbulens
i vindretningen. Vi anbefaler at stolpene plasseres i sikksakkmønster med ca. 2
meters mellomrom, i henhold til bildet over.
TEKNISK INFORMASJON
Demex' snøgjerde er produsert av det miljøvennlige materialet PE (Polyeten) og
er UV-stabilisert. Det sikrer at nettingen ikke brytes ned, ruster eller blir sprøtt
når det utsettes for sollys og ekstreme temperaturer. Demex' snøgjerde kan motstå
temperaturer ned mot -40 ºC.
PRODUKT FINESS
"Gjerde som holder snøen borte. Billig og
enkelt å montere. Svært god og effektiv
snøbeskyttelse".

Oransje eller grønt
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PANELSYSTEM

STÄNGSELSYSTEM
PANELSYSTEM

PORTUGAL GUARD

Sterkt, sikkert og estetisk tiltalende
Portugal Guard er et gjerdesystem som holder formen og gir et profesjonelt
inntrykk. Det består av et panel av stående og liggende profiler. Kan fås med rett
eller bueformet topp og med eller uten spiss.
Portugal Guard-paneler
• Stående profiler: 30 x 20 mm firkantprofiler
• Liggende profiler: 50 x 30 mm firkantsprofiler
• Maskestørrelse: 100 mm
• Panellengde: 3000 mm
• Panelhøyde: 500-2400 mm (ytterligere høyder på forespørsel)
En mengde forskjellige høyder og farger
Portugal Guard gjerdesystem kan gjennom sin enkle konstruksjon leveres i praktisk talt alle høyder. Portugal Guard kan leveres i alle farger (alltid varmeforsinket
som forbehandling). De vanligste er:

Monteres enkelt og skjøtes løpende

• Paneler: Galvaniser (FZV), Mørk grønn (MG), Olivengrønn (OG), Svart (SV)
• Stolper: Galvaniser (FZV), Mørk grønn (MG), Olivengrønn (OG), Svart (SV)

PRODUKT FINESS
"finnes som leddet panel
med rett eller spiss topp".
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PANELSYSTEM

PANELSYSTEM

VIKING GUARD

Sterkt, sikkert og estetisk tiltalende
Viking Guard er et gjerdesystem som holder formen og gir et profesjonelt inntrykk. De vertikalt og horisontalt løpende stengene er punktsveiset mot hverandre
i kryssende avstivninger.
Viking Guard-paneler
● Vertikal tråd: Ø 6 mm
● Horisontal tråd: Ø 8 mm (dobbel)
● Maskestørrelse: 50/200 eller 100/200 mm
● Panellengde: 2510 mm
● Panelhøyde: 630-2430 mm (ytterligere høyder på forespørsel)

3 monteringsmetoder

Alfa

Beta

Speed

Viking Guard gjerdestolper
● Viking Guard Speed-stolper
● Viking Guard Alfa-stolper
● Viking Guard Beta-stolper
Holder form og er enkle å montere
Viking Guard har kraftige tråder som er bøyd og sveiset mot hverandre i avstivninger som hjelper gjerdet til å holde formen. Dette gir et brukervennlig oppsett
mot hverandre i avstivningen.

PRODUKT FINESS
"Kraftig, innbruddssikkert system for
skrånende mark, med flere smarte monteringsmetoder".
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PANELSYSTEM

STÄNGSELSYSTEM
PANELSYSTEM

PORTUGAL
VIKING
SAFE
GUARD

Sterkt, sikkert og estetisk tiltalende
Viking Safe er et gjerdesystem som holder formen og gir et profesjonelt inntrykk.
De vertikalt og horisontalt løpende stengene er punktsveiset mot hverandre i
kryssende avstivninger.
Viking Safe-paneler
● Vertikal tråd: Ø 5 mm
● Horisontal tråd: Ø 6 mm (dobbel)
● Maskestørrelse: 50/200 eller 100/200 mm
● Panellengde: 2510 mm
● Panelhøyde: 630-2430 mm (ytterligere høyder på forespørsel)

3 monteringsmetoder

Alfa

Beta

Speed

Viking Guard gjerdestolper
● Viking Guard Speed-stolper
● Viking Guard Alfa-stolper
● Viking Guard Beta-stolper
Holder formen og er enkle å montere
Viking Safe har kraftige tråder som er bøyd og sveiset mot hverandre i avstivninger som hjelper gjerdet til å holde formen. Dette gir et brukervennlig oppsett.

PRODUKT FINESS
"Superrask å montere i lange strekninger, selv
i skrånende mark. Rimelig system med lang
levetid".
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PANELSYSTEM

ALFA

BETA

SPEEDFIXING

SIGMA

ALFA
Alfasystemet består av 60x40-stolper som er forhåndsboret for festeelementer for Viking Alfa Panelsystem for å gjøre installasjonen enklere
og raskere. Viking Alfa-stolper er tilpasset paneler som skjøtes på gjerdestolper og som takket være utformingen av Viking Alfa-stolper og
deres feste-elementer skaper et sterkere gjerdesystem.
BETA
Beta-systemet består av 60x40-stolper som er forhåndsboret for festeelementer for Viking Beta-panelsystem for å gjøre installasjonen enklere og raskere. Med Viking Beta-stolper kan du skjøte panelene løpende met en Beta-skjøter som gir muligheten for fleksibel avstand
mellom gjerdestolpene og gjør systemet raskere og mer økonomisk å installere, samtidig som at man får et sterkt gjerdesystem.
SPEEDFIXING
Stolpene er produsert av firkantrør 60x40 mm for best stabilitet. Det unike med speedfixing-systemet er at stolpene er helt uborret. Dette
systemet inkluderer et plastlokk med kroker som man kan henge opp panelet på. Deretter fester man panelene ved hjelp av Speed xing-beslaget.
SIGMA
Viking Sigma gjerdestolper supplerer Viking Guard og Viking Safe panelsystem. Paneler i SYSTEM SIGMA henges opp på monteringsfestet
som ligger under hver rad av doble, horisontale stenger som monteres ved hjelp av trykklister.

Alfa-beslag 60x40
Artikkelnr. A5197

Beta skjøtbeslag 8/6/8
Artikkelnr. A6109

Lokk med krok til 60x60 svart
Artikkelnr. 3264

U-beslag til 60x40 Speed Fixing
Artikkelnr. A3265

Lokk med krok til 60x40 svart
Artikkelnr. 3266

U-beslag til 60x60 Speed Fixing
Artikkelnr. A3268
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PANELSYSTEM

STÄNGSELSYSTEM
PANELSYSTEM

PORTUGAL
VIKING
BASIC
GUARD

Sterkt, sikkert og estetisk tiltalende
Viking Basic er et gjerdesystem som holder formen og gir et profesjonelt inntrykk.
De vertikalt og horisontalt løpende stengene er punktsveiset mot hverandre i
kryssende avstivninger.
Viking Basic-paneler
• Vertikal tråd: Ø 5 mm
• Horisontal tråd: Ø 5 mm (enkel)
• Maskestørrelse: 50/200 eller 100/200 mm
• Panellengde: 2510 mm
• Panelhøyde: 630-2430 mm (ytterligere høyder på forespørsel)

3 monteringsmetoder

Alfa

Beta

Speed

Viking Basic gjerdestolper
• Viking Speed-stolper
• Viking Alfa-stolper
• Viking Beta-stolper
Holder formen og er enkle å montere
Viking Basic har kraftige tråder som er bøyd og sveiset mot hverandre i avstivninger som hjelper gjerdet til å holde formen. Dette gir et brukervennlig oppsett.

PRODUKT FINESS
"Stabilt system med tynnere tråder og brukervennlig design. Finnes også i paneler på 3
meters bredde".
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PANELSYSTEM

ALFA

BETA

SPEEDFIXING

ALFA
Alfasystemet består av 60x40-stolper som er forhåndsboret for festeelementer for Viking Alfa Panelsystem for å gjøre installasjonen enklere
og raskere. Viking Alfa-stolper er tilpasset paneler som skjøtes på gjerdestolper og som takket være utformingen av Viking Alfa-stolper og
deres feste-elementer skaper et sterkere gjerdesystem.
BETA
Beta-systemet består av 60x40-stolper som er forhåndsboret for festeelementer for Viking Beta-panelsystem for å gjøre installasjonen enklere og raskere. Med Viking Beta-stolper kan du skjøte panelene løpende met en Beta-skjøter som gir muligheten for fleksibel avstand
mellom gjerdestolpene og gjør systemet raskere og mer økonomisk å installere, samtidig som at man får et sterkt gjerdesystem.
SPEEDFIXING
Stolpene er produsert av firkantrør 60x40 mm for best stabilitet. Det unike med speedfixing-systemet er at stolpene er helt uborret. Dette
systemet inkluderer et plastlokk med kroker som man kan henge opp panelet på. Deretter fester man panelene ved hjelp av Speedfixing-beslaget.

Alfa-beslag 60x40
Artikkelnr. A5217

Beta skjøtbeslag
Artikkelnr. A5200

Lokk med krok til 60x60 svart
Artikkelnr. 3264

U-beslag til 60x40 Speed Fixing
Artikkelnr. A3265

Lokk med krok til 60x40 svart
Artikkelnr. 3266

U-beslag til 60x60 Speed Fixing
Artikkelnr. A3268
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PANELSYSTEM

STÄNGSELSYSTEM
PANELSYSTEM

PORTUGAL GUARD
NCBS

Sterkt, sikkert og estetisk tiltalende
Icke-Ledande Stängselsystem er et gjerdesystem som holder formen og gir et profesjonelt inntrykk. Da systemet ikke er av metall, er vekten per kvadratmeter mye
lettere enn stål, men likevel er det nesten like sterkt. Typiske NCBS-paneler kan
motstå støtbelastninger på mer enn 900 kg.
Icke-Ledande paneler
• Paneltykkelse: 13 mm eller 25 mm
• Maskestørrelse: 60x60 eller 45x45 mm
• Panellengde: 3700 mm
• Panelhøyde: 900 mm eller 1200 mm
Holder formen og er enkle å montere
Icke-Ledande gjerdepaneler er produsert av et kraftig komposittmateriale som
hjelper gjerdet å holde formen. Dette gir et brukervennlig oppsett.

Installasjon av paneler

Lang levetid
Det Icke-Ledande gjerdesystemet er produsert av komposittmateriale og er derfor
vedlikeholdsfritt, er ikke gjenstand for korrosjon og er resistent mot ultrafiolett
stråling.

PRODUKT FINESS
"Robust sterkt men lett system. Alt i ikke-strømledende materiale. stolper, paneler
og beslag, m.m.".
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Installasjon av stolper
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HUSGJERDE

STÄNGSELSYSTEM
HUSGJERDE

PORTUGAL GUARD
DIAMOND

En uvanlig gjerdeutførelse, utsmykket design og sofistikert form
Denne typen gjerde gir elegante hjem en luksuriøs følelse og økt prestisje. Det er
et utmerket alternativ til gjerde omkring eksklusive villaer og boliger, historiske
bygninger, kirker, offisielle bygninger og kontorer.
En kraftig konstruksjon
Boliggjerdesystemet er produsert av massive stålprofiler eller kraftige firkantprofiler som sveises for å danne et stivt panel, avhengig av hvilken modell som
velges. Demex Diamond boliggjerdesystem består av spesielt utformede paneler,
stolper og festeelementer som skaper et estetisk tiltalende og kraftig gjerde som
varer livet ut.
Et tilstrekkelig stort sortiment som passer alle smaker
Diamond boliggjerdesystem er utviklet for å omfatte alle smaker, med alle modeller som konkave, konvekse eller rette paneler og med en rekke forskjellige topper
for vertikale profiler og gjerdestolper. Diamond boliggjerde er også tilgjengelig i
praktisk talt alle RAL-farger.

Detaljer

PRODUKT FINESS
"Elegant løpende system. Panelene kan bestilles separat uten stolper".
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HUSGJERDE

STÄNGSELSYSTEM
HUSGJERDE

PORTUGAL GUARD
GOLD

Modernitet i moteriktig utførelse
En original utførelse som gir tomtene en unik, individuell karakter og som understreker den uvanlige naturen. Et bredt spekter av standard- og spesialfarger, samt
standard- og skreddersydde størrelser.
En kraftig konstruksjon
Gold boliggjerdesystem er produsert av massive stålprofiler eller kraftige firkantprofiler som sveises for å danne et stivt panel, avhengig av hvilken modell som
velges. Demex Gold boliggjerdesystem består av spesielt utformede paneler, stolper og festeelementer som skaper et estetisk tiltalende og kraftig gjerde som varer
livet ut.
Et tilstrekkelig stort sortiment som passer alle smaker
Gold boliggjerdesystem er utviklet for å omfatte alle smaker, med alle modeller
som konkave, konvekse eller rette paneler og med en rekke forskjellige topper for
vertikale profiler og gjerdestolper. Gold boliggjerde er også tilgjengelig i praktisk
talt alle RAL-farger.

Detaljer

PRODUKT FINESS
"Robust, sikkert og pent gjerde. Panelene
kan bestilles separat".
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HUSGJERDE

STÄNGSELSYSTEM
HUSGJERDE

PORTUGAL GUARD
SAFIR

Klassisk form, rette linjer og mange forskjellige tilgjengelige alternativer.
Dette modellkonseptet er det perfekte supplementet til enkle former og moderne
bygninger.
En kraftig konstruksjon
Safir boliggjerdesystem er produsert av massive stålprofiler eller kraftige firkantprofiler som sveises for å danne et stivt panel, avhengig av hvilken modell som velges. Safir boliggjerdesystem består av spesielt utformede paneler, stolper og festeelementer som skaper et estetisk tiltalende og kraftig gjerde som varer livet ut.
Et tilstrekkelig stort sortiment som passer alle smaker
Safir boliggjerdesystem er utviklet for å omfatte alle smaker, med alle modeller
som konkave, konvekse eller rette paneler og med en rekke forskjellige topper for
vertikale profiler og gjerdestolper. Safir boliggjerde er også tilgjengelig i praktisk
talt alle RAL-farger.

Detaljer

PRODUKT FINESS
"Økonomisk og stilrent, moderne gjerde.
Holder år ut og år inn. Panelene kan bestilles separat".
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SKYVEPORTER

STÄNGSELSYSTEM
SKYVEPORT

PORTUGAL GUARD
HÖKEN

Höken Fribärande skyveport er Svalans storebror, med en åpning på opptil 8 m
bred som grind med enkelt blad eller opptil 16 m brede grinder med dobbelt
blad. De bruker samme markedsledende teknikk som gjør Demex skyveporter til
Skandinavias beste skyvegrinder, i følge våre kunder.
Problemfri drift
• Finnes både som manuelt manøvrert og automatisk drift
• Konstruert og produsert for å åpnes og lukkes lett, takket være EASYROLL
hjulsystem.
Sterk konstruksjon og estetisk tiltalende utseende
• Stålrammekonstruksjon av 100x100 firkantsprofiler med 25x25 firkantsprofiler
som standardfyll
• Fyll av Viking Guard- eller Viking Basic-paneler er tilgjengelige for å matche
gjerdesystemet som brukes.
• Skyveporter kan produseres med tilpasset fyll som passer kundens valg.
• Alle skyveporter er GALV-FE varmeforsinket som standard
• Skyveporter kan fås Z-LACK pulverlakkert i standardfarger som olivengrønn
(OG), mørk grønn (MG) og svart (SV)
• Skyveporter kan fås Z-LAKK-pulverlakkert i alle andre RAL-farger
• Fotoceller, kjøretøydetektorer, varsellamper og trafikklys kan monteres

Easyroll hjulsystem

PRODUKT FINESS
"Tilpasset nordisk klima. Kraftig og enkel
å montere. Valgfritt fyll som tilvalg. EASY
rullehjulsystem".
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SKYVEPORTER

STÄNGSELSYSTEM
SKYVEPORT

PORTUGAL GUARD
SVALAN

Svalan Fribärande skyveport er Demex' mest solgte skyveport, med en åpning på
opptil 7 m bred som grind med enkelt blad eller opptil 14 m brede grinder med
dobbelt blad. De har samme markedsledende teknikk som gjør Demex skyveporter
til Skandinavias beste skyveporter, i følge våre kunder.
Problemfri drift
• Finnes både som manuelt manøvrert og automatisk drift
• Konstruert og produsert for å åpnes og lukkes lett, takket være EASYROLL
hjulsystem.
Sterk konstruksjon og estetisk tiltalende utseende
• Stålrammekonstruksjon av 60x60 firkantsprofiler med fyll av 25x25
firkantsprofiler som standard
• Fyll av Viking Guard- eller Viking Basic-paneler er tilgjengelige for å matche
gjerdesystemet som brukes.
• Skyveporter kan produseres med tilpasset fyll som passer kundens valg.
• Alle skyveporter er GALV-FE varmeforsinket som standard
• Skyveporter kan fås Z-LACK pulverlakkert i standardfarger som olivengrønn
(OG), mørk grønn (MG) og svart (SV)
• Skyveporter kan fås Z-LAKK-pulverlakkert i alle andre RAL-farger

Easyroll hjulsystem

EASY Access
• Tegn EASY supportavtale for å garantere feilfri drift i årene som kommer.
• Skyveporter kan åpnes eller lukkes med en hvilken som helst metode;
mobiltelefon, fjernkontroll, nøkkelbryter, kodelås eller andre operativsystemer

PRODUKT FINESS
"Tilpasset nordisk klima. Unik og enkel
å installere. Finnes som manuell og med
motor eller klargjort for motor. Oppfyller
forsikringskravene".
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SKYVEPORTER

STÄNGSELSYSTEM
SKYVEPORT

PORTUGAL GUARD
ÖRNPORTEN

Örnporten utkraget skyveport er den sterkeste varianten i sortimentet, med en
åpning på opptil 18 m bredde som port med enkeltblad eller opptil 36 m bredde
som porter med dobbelt blad. De bruker samme markedsledende teknikk som
gjør Demex utkragede skyveporter til Skandinavias beste skyveporter, i følge våre
kunder.
Problemfri drift
• Finnes både som manuelt manøvrert og automatisk drift
• Konstruert og produsert for å åpnes og lukkes lett, takket være EASYROLL
hjulsystem.
Sterk konstruksjon og estetisk tiltalende utseende
• Automatisk manøvrerte skyveporter kan fås utstyrt med klemmebeskyttelse
og nødstopp
• Fotoceller, kjøretøydetektorer, varsellamper og trafikklys kan monteres

Easyroll hjulsystem

EASY Access
• Tegn EASY supportavtale for å garantere feilfri drift i årene som kommer.
• Skyveporter kan åpnes eller lukkes med en hvilken som helst metode;
mobiltelefon, fjernkontroll, nøkkelbryter, kodelås eller andre operativsystemer
• En kjøretøydetektor kan monteres for å åpne og lukke skyveporten.
• Et årsur kan monteres for å åpne og lukke skyveporter til forhåndsprogrammerte
tidspunkter.
• Skyveporter kan programmeres for å åpnes delvis for fotgjengere.
• En standby-funksjon kan aktiveres for å spare energi når porten ikke er i drift.

PRODUKT FINESS
"Tilpasset nordisk klima. Superkraftig
grind. Finnes som manuell og med
motor eller klargjort for motor. Oppfyller
forsikringskravene. EASY rullehjulsystem".
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SKYVEPORTER

STÄNGSELSYSTEM
SKYVEPORT

PORTUGAL GUARD
UGGLAN

Ugglan Skjutgrind er det mest prisverdige alternativet til de mer kostbare
frittgående skyveportene, med en åpning på opptil 12 m med ett blad eller opptil
24 m med to blader. Ugglan skyveport er en manuell skyveport som styres gjennom
en Hendersson-skinne og et nesehjul på forsiden av porten.
Problemfri drift
• Finnes bare som manuelt manøvrert
• Konstruert og produsert for å åpnes og lukkes lett, takket være EASYROLL
hjulsystem.
Sterk konstruksjon og estetisk tiltalende utseende
• Stålrammekonstruksjon av 60x60 firkantsprofiler med fyll av 20x20
firkantsprofiler som standard
• Fyll av Viking Guard- eller Viking Basic-paneler er tilgjengelige for å matche
gjerdesystemet som brukes.
• Skyveporter kan produseres med tilpasset fyll som passer kundens valg.
• Alle skyveporter er GALV-FE varmeforsinket som standard
• Skyveporter kan fås Z-LACK pulverlakkert i standardfarger som olivengrønn
(OG), mørk grønn (MG) og svart (SV)
• Skyveporter kan fås Z-LAKK-pulverlakkert i alle andre RAL-farger

Enkelt eller dobbelt nesehjul

PRODUKT FINESS
"Manuell, økonomisk skyveport med tre
rader piggtråd. Velg bland valgfrie farger. Kan
støpes ned eller boltes fast med fotplater stolper".
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SVINGPORTER

STÄNGSELSYSTEM
SVINGPORT

PORTUGAL GUARD
GUSTAVSSON

Gustavsson Villagjerder har samme konstruksjon som vårt Pettson-sortiment.
De sikrer din eiendom samtidig som at de har et rent utseende, men er utformet
som en sikrere grind, komplett med et Locinox sylinderlåssystem.
Bruksområde
Villaer og skoler.
Bredt sortiment.
Gustavsson Villaporter finnes for en rekke forskjellige åpninger, som standard
0,8 m, 1,0 m, 1,2 m eller 1,5 m høye og enkle portblad med bredde på opptil 2 m,
doble portblader med bredde på opptil 4 m, en kombinasjon av ett portblad på 2
m og 1 m gir en åpning på 3 m eller som ett enkeltblad på 1 m. Demex kan også
produsere Gustavsson Villaporter for å passe til ditt bruksområde, som omfatter
større åpninger hvis det er det du ønsker.
Gjennomtenkt konstruksjon
Gustavsson villaporter er produsert av en stålramme på 40x40 firkantsprofiler,
som standard med riflet nettingfyll og med et utvalg av profiler, f.eks. Viking Basic-fyll eller Viking Guard-fyll. Som standard har portene Locinox-lås, Locinox
marksprint og sterkere hengsel.

Lås

Rent utseende
Gustavsson Villagrind-sortiment kan leveres Z-LACK-lakkert eller
GALV-FE-varmeforsinket for å passe til nettopp ditt valg.

PRODUKT FINESS
"Kraftig villaport med lang levetid, med
Locinox-lås. Finnes i valgfrie farger og valgfri høyde og åpningsbredde".
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SVINGPORTER

STÄNGSELSYSTEM
SVINGPORT

PORTUGAL GUARD
PETTSON

Pettson villaporter er nøye utformet for å oppfylle kravene fra huseiere, og for
bruk på skolegårder der det er viktig at barn holdes inne på gården samtidig som
at de skaper en ren og komfortabel inngang til ditt hjem eller til skolegården.
Bruksområde
Villaer og skoler.
Bredt sortiment.
Pettsson Villaporter finnes for en rekke forskjellige åpninger, som standard 0,8
m, 1,0 m, 1,2 m eller 1,5 m høye og enkle portblad med bredde på opptil 2 m,
doble portblader med bredde på opptil 4 m, en kombinasjon av ett portblad på 2
m og 1 m gir en åpning på 3 m eller som ett enkeltblad på 1 m. Demex kan også
produsere Pettsson Villaporter for å passe til ditt bruksområde, som omfatter
større åpninger hvis det er det du ønsker.
Gjennomtenkt konstruksjon
Pettson villaporter er produsert av en stålramme på 40x40 firkantsprofiler, som
standard med riflet nettingfyll og med et utvalg av profiler, f.eks. Viking Basic-fyll
eller Viking Guard-fyll. Portene har som standard løftelås, som kan byttes ut
med andre mer sikre låsesystemer.

Lås

Rent utseende
Pettson Villagrind-sortiment kan leveres Z-LACK-lakkert eller GALV-FE-varmeforsinket for å passe til nettopp ditt valg.

PRODUKT FINESS
"Kraftig og langvarig lekestueport, klargjort for valgfri løftelås. Finnes i valgfrie
farger og valgfri høyde og åpningsbredde".
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SVINGPORTER

STÄNGSELSYSTEM
SVINGPORT

PORTUGAL GUARD
ROBUST

Robust Industri svingport er Demex' mest solgte svingport, med en åpning
på opptil 6 m bred som grind med enkelt blad eller opptil 12 m brede grinder
med dobbelt blad. De har samme markedsledende teknikk som gjør Demex
skyveporter til Skandinavias beste skyveporter, i følge våre kunder.
Problemfri drift
• Finnes både som manuelt manøvrert og automatisk drift
• Konstruert og produsert for å åpnes og lukkes lett, takket være EAS OPEN
hengselsystem.
Sterk konstruksjon og estetisk tiltalende utseende
• Stålrammekonstruksjon av 60x60 firkantsprofiler med fyll av 20x20
firkantsprofiler som standard
• Fyll av Viking Guard- eller Viking Basic-paneler er tilgjengelige for å matche
gjerdesystemet som brukes.
• Svingporter kan produseres med tilpasset fyll som passer kundens valg.
• Alle svingporter er GALV-FE varmeforsinket som standard
• Svingporter kan fås Z-LACK pulverlakkert i standardfarger som olivengrønn
(OG), mørk grønn (MG) og svart (SV)

Piggtråd

Sikkerhet i henhold til standard
• Automatisk manøvrerte svingporter er utstyrt med klemmebeskyttelse og
nødstopp som standard.
• Fotoceller, kjøretøydetektorer, varsellamper og trafikklys kan monteres

PRODUKT FINESS
"Økonomisk port i henhold til nordisk
standard. Kan åpnes 180 eller 90 grader. Kan støpes ned eller boltes fast med
fotplater".
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VINGPORT

STÄNGSELSYSTEM
VINGPORT

PORTUGAL
JET
GATE GUARD

Jet Gate ble oppfunnet for deg som er glad i ting som jobber fort. Gate åpner
virkelig raskt, så du mister ingen tid på å vente på at den skal åpnes. Den gir
fullstendig beskyttelse, selv mot mennesker som forsøker å følge deg.
Hovedfordeler:
• Superrask: Manøvreringshastighet fra 300-1800 mm/sek.
• Kan åpnes og lukkes mange ganger i timen.
• Krever et minimum av plass til bevegelse av portbladene.
• Produsert av godkjente standardkomponenter – testet i løpet av mange år i
nordisk klima.
• Ingen øvre portal – godt tilpasset høye kjøretøy.
• Ingen spor i bakken, eller lås i kjørebanen – godt tilpasset tunge kjøretøy og
gravemaskiner.
• Portbladene drives med lenkede armer, som gir mulighet for rask åpning og
lukking – også når pakket snø dekker bakken.
• Helautomatikk
• 2 års garanti

Sveriges raskeste portautomatikk

Utførelse av JetGate:
Svensk design
Rammekonstruksjon: 60x60mm
Profil 25x25mm
Stolper 150x150mm / 180x180mm
Porten er laget av robust stål og galvanisert eller lakket i ulike farger. Produsert
med tre rader piggtråd slik at den passer til gjerdet på hver side, samt står til
forsikringskrav. Dette er valgfritt.

PRODUKT FINESS
"Konstruert for nordisk klima for å åpnes
superraskt mange ganger i døgnet. Leveres
Plug’ N Play”.
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ROTERENDE GRIND

STÄNGSELSYSTEM
ROTERENDE
GRIND

PORTUGAL GUARD
HUGGORMEN

Demex kan tilby Huggormen rotasjonsgrind som er en korsbom, for å kontrollere
inngangen til din eiendom. Det finnes et bredt spekter av forskjellige korsbommer
for fotgjengere, syklister eller varebiler. Alle Demex korsbommer er produsert
med en markedsledende teknikk som våre kunder setter stor pris på.
Patentert låsesystem med endepunkt
Det patenterte endepunktslåssystemet forhindrer at brukeren stenges inne i
korsbommen.
Tilbud av forskjellige varianter passer til alle bruksområder.
Huggormen rotasjonsgrind finnes for bare fotgjengertilgang eller kan kombineres
med integrert sykkelport, svingport for transport av varer, nødutgangsfunksjon
eller som sikkerhetsløsning med høye krav.
Sterk, problemfri konstruksjon
Huggormen rotasjonsgrind er utformet og testet for å holde. Korsbommens søyle
og stenger er produsert av rustfritt eller galvanisert stål og mekanismen er nøye
testet for å fungere for utallige åpninger.

Motorisert og manuelt

Enkelt å bruke
Huggormen rotasjonsgrind er komfortabel og enkel og bruke, takket være
rotasjonshastigheten som endres så den passer til den som er på vei inn.

PRODUKT FINESS
"Kraftig og rask. Finnes som manuell og
motordrevet, samt med innebygde lamper".
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VERTIKALGRIND

STÄNGSELSYSTEM
VERTIKALGRIND

PORTUGAL GUARD
SVANEN

Svanen vertikalgrind er en helt unik grind som åpner oppover. Når den er stengt,
er Svanen vertikalgrind robust og samtidig estetisk tiltalende. Takket være den
overraskende og elegante måten den åpner seg på, fortsetter det å være en
opplevelse å åpne denne grinden, gang etter gang. Når den er åpen, er Svanen
vertikalgrind smekker og iøynefallende, spesielt når man har lagt til en bedriftslogo
eller en annen tekst.
En robust men likevel elegant konstruksjon
Takket være designen av Svanen vertikalgrind, trenger den ikke samme plass
som en vanlig grind når den er åpen. Svanen vertikalgrind kan monteres i en
eksisterende åpning og klarer skrånende terreng uten problem.
Svanen vertikalgrind er en meget sterk grind; hovedbommen er av stål 80x160x4
mm varmeforsinket og pulverlakkert. Profilene er produsert av aluminium 40x20
mm opptil 2 m høyde. Over 2 m er de av stål, varmeforsinket og pulverlakkert.
Alle bolter er av rustfritt stål.

Kundetilpasset størrelse på logo

Lydløs, sikker drift
Takket være den godt utformede mekanismen og kraftige hydraulikkmotoren,
fungerer Svanen vertikalgrind i alle typer vær: regn, vind og snø. Svanen
vertikalgrind på 10 m fungerer faktisk også med en vindhastighet på 40 m/sek.
Sikkerheten ivaretas av infrarøde lysstråler hver 5. cm på innsiden og utsiden av
grinden, som forhindrer at grinden åpnes eller lukkes, og gjør det også umulig å
sette seg fast i grinden.
Stort utvalg av farger og størrelser
Svanen vertikalgrind finnes GALV-FE-galvanisert eller Z-LACK-pulverlakkert.

PRODUKT FINESS
"Estetisk design og åpnes bredt og tar
minimalt med plass. Firmalogo er synlig i
åpen stilling".
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SKYVEPORTAUTOMATIKK

SKYVEPORT-

AUTOMATIKK

Automatisering av dine skyveporter åpner opp for et stort utvalg av
tilleggsfunksjoner, fordeler og økt sikkerhet, som å beskytte din eiendom mot
tyveri, men også beskytte dem du bryr deg om.
EASY skyveportautomatikk for skyveporter med enkeltblad
Automatikk for enkeltgrinder består av kontrollskap, styreenhet, klembeskyttelse,
lamper, kabler og elektronikk, samt en motor som monteres på grindstativets
motorplate og driver grindbladet med et tannhjul. Tannhjulet på motoren driver
den frittgående skyveporten ved hjelp av tannstangen som sitter på grindbladet.
Finns ingen kuggstång kan det köpas till, med automatiken. Motoren drives av
styreenheten i kontrollskapet, som plasseres på grindstativet, der framtrukket
strøm er tilgjengelig.
EASY skyveportautomatikk for skyveporter med dobbelblad
Automatikk for dobbeltgrinder består av deler som for enkeltblad, bare med doble
motorer. Motorn bortom närhet till styrskåp drivs med framdragen ström via
styrskåpet. Kabelen graves ned i kabelrør ca. 40-100 cm under grindåpningen (om
det er mulig, ellers på annet egnet og sikkert sted).

5 års garanti

PRODUKT FINESS
"Rask, smidig, stillegående, pålitelig og
flerfunksjonell automatikk".

Support av automatikk
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SKYVEPORTAUTOMATIKK

Motorspill

Kontrollskap

Klembeskyttelse

Fotocelle

Nødstopp

Infrarød overføring

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

31

SVINGPORTAUTOMATIKK

SVINGPORT-

AUTOMATIKK

EASY svingportautomatikk ses ofte åpne og stenge portene på bruksområder
med krav til høy sikkerhet. De er utformet og tilpasset alle Demex' forskjellige
svingporter og egnet for nordisk klima.
EASY svingportautomatikk for grinder med enkeltblad
Automatikk for enkeltgrinder består av kontrollskap med styreenhet og tilbehør,
samt en motorarm som monteres på grindstolpen og festes på grindbladet.
Motorarmen drives av styreenheten i kontrollskapet, som plasseres ved grinden,
der framtrukket strøm er tilgjengelig.
EASY svingportautomatikk for grinder med dobbeltblad
Automatikk for dobbeltgrinder består av deler som for enkeltblad, bare med doble
motorarmer. Motorarmen bortenfor kontrollskapet drives med fremtrukket strøm
via kontrollskapet. Kabelen graves ned i kabelrør ca. 40 cm under grindåpningen.
5 års garanti

PRODUKT FINESS
"Driftsikker og smart automatikk. Utprøvd og
tilpasset nordisk klima".

Support av automatikk
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SVINGPORTAUTOMATIKK

Motorspill

Kontrollskap

Klembeskyttelse

Fotocelle

Nødstopp

Armsystem

Magnetlås

Easy kjøretøydetektor
- TILVALG -

Easy GSM-modul
- TILVALG -

Signallampe
- TILVALG -

Easy håndsender
- TILVALG -

Tidur
- TILVALG -
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FOLDEGRINDSAUTOMATIKK

FOLDEGRINDS-

AUTOMATIKK

EASY foldeportautomatikk ses ofte åpne og stenge portene på bruksområder med
krav til høy sikkerhet. De er utformet og tilpasset alle Demex' Jet-Gate og egnet
for nordisk klima.
EASY foldegrindsautomatikks fremste egenskaper består av: rask manøvrering,
flersidig funksjon, metodisk utførelse, utprøvd system og kraftig utforming.
EC1101
Automatikk for foldeporter med to blad, med eller uten spiss for grinder med
åpningsbredde på 2 til 7 meter. Automatikken er en komplett løsning med alle
elektromekaniske deler som trengs for montering. D.v.s. Motorer, klembeskyttelse,
automatikkskap, kabler, elektronikk, m.m.
EC1109
Automatikk for foldeporter med ett blad, med eller uten spiss for grinder med
åpningsbredde på 2 til 3,5 meter. Automatikken er en komplett løsning med alle
elektromekaniske deler som trengs for montering. D.v.s. Motorer, klembeskyttelse,
automatikkskap, kabler, kjøretøydetektor, elektronikk, m.m.

5 års garanti

EC1103
Automatikk for foldegrinder med to blad, med eller uten spiss. Automatikken er
en komplett løsning med alle elektromekaniske deler som trengs for montering.
D.v.s. Motorer, klembeskyttelse, automatikkskap, kabler, elektronikk, m.m.

PRODUKT FINESS
"Sterk, sikker og holdbar automatikk for
nordisk klima, samt svært pålitelig med god
ytelse".
Support av automatikk
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FOLDEGRINDSAUTOMATIKK

Motorspill

Kontrollskap

Klembeskyttelse

Fotocelle

Nødstopp

Armsystem

Magnetlås

Easy kjøretøydetektor
- TILVALG -

Easy GSM-modul
- TILVALG -

Signallampe
- TILVALG -

Easy håndsender
- TILVALG -

Tidur
- TILVALG -
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AUTOMATISKE BOMMER

VEIBOM

SPEED+ (0,9 sek)
3000

Speed+ er Demex superbom for åpningsbredde på 1-3 meter. Åpner på 0,9
sekunder.
Speed-familiens sortiment av elektriske bommer er Demex' storselger. Speedbommene er vertikalbommer som åpner og lukker 90 °, mykt men raskt og sikkert.
Speed-bommene fungerer utmerket både for venstre- og høyremontering.
De rimelige og godt omtalte bommene vinner markedets interesse på grunn av
flere aspekter og fordeler:
• Fortreffelig og holdbar kvalitet
• Pålitelig, flerfunksjonell mekanisme
• Sikker, rask og flersidig manøvrering
• Driftsikker og garantert elektronikk og mekanisme
Speed-bommene er tilpasset nordisk klima og passer til åpninger på 1-6,5
meter som enkeltbom og 6,5-13 meter som dobbeltbom. Demex produserer og
forprogrammerer bommene plug n’ play etter kundens ønsker. Idriftsetting og
serviceavtale tilbys på forespørsel.

Lakkert eller rustfritt

Tekniske data
Matespenning:

230 V AC

Motorspenning:

24 V AC

Effekt:

300 W

Maks. dreiemoment:200 Nm
Sperrebredde:

1-3m

Åpningstid:

0,9 sek

Arbeidstemperatur: -20˚ - +55˚
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AUTOMATISKE BOMMER

VEIBOM

SPEED G2000 - G3750

Økonomisk og sterk bom for åpningsbredde på 2-4 meter.
Speed-familiens sortiment av elektriske bommer er Demex' storselger. Speedbommene er vertikalbommer som åpner og lukker 90 °, mykt men raskt og sikkert.
Speed-bommene fungerer utmerket både for venstre- og høyremontering.
De rimelige og godt omtalte bommene vinner markedets interesse på grunn av
flere aspekter og fordeler:
• Fortreffelig og holdbar kvalitet
• Pålitelig, flerfunksjonell mekanisme
• Sikker, rask og flersidig manøvrering
• Driftsikker og garantert elektronikk og mekanisme
Speed-bommene er tilpasset nordisk klima og passer til åpninger på 1-6,5
meter som enkeltbom og 6,5-13 meter som dobbeltbom. Demex produserer og
forprogrammerer bommene plug n’ play etter kundens ønsker. Idriftsetting og
serviceavtale tilbys på forespørsel.

Lakkert eller rustfritt

Tekniske data
Matespenning:

230 V AC

Motorspenning:

24 V AC

Effekt:

300 W

Maks. dreiemoment:200 Nm
Sperrebredde:

1-4m

Åpningstid:

2 - 6 sek

Arbeidstemperatur: -20˚ - +55˚
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AUTOMATISKE BOMMER

VEIBOM

SPEED G4500 - G6500

Økonomisk og sterk bom for åpningsbredde på 4,5-6,5 meter.
Speed-familiens sortiment av elektriske bommer er Demex' storselger. Speedbommene er vertikalbommer som åpner og lukker 90 °, mykt men raskt og sikkert.
Speed-bommene fungerer utmerket både for venstre- og høyremontering.
De rimelige og godt omtalte bommene vinner markedets interesse på grunn av
flere aspekter og fordeler:
• Fortreffelig og holdbar kvalitet
• Pålitelig, flerfunksjonell mekanisme
• Sikker, rask og flersidig manøvrering
• Driftsikker og garantert elektronikk og mekanisme
Speed-bommene er tilpasset nordisk klima og passer til åpninger på 1-6,5
meter som enkeltbom og 6,5-13 meter som dobbeltbom. Demex produserer og
forprogrammerer bommene plug n’ play etter kundens ønsker. Idriftsetting og
serviceavtale tilbys på forespørsel.

Lakkert eller rustfritt

Tekniske data
Matespenning:

230 V AC

Motorspenning:

24 V AC

Effekt:

300 W

Maks. dreiemoment:600 Nm
Sperrebredde:

4,5 - 6,5 m

Åpningstid:

4 - 8 sek

Arbeidstemperatur: -20˚ - +55˚
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AUTOMATISKE BOMMER

VEIBOM

FORCE GARD 4

Elegant, rimelig trafikkbom. Åpningsbredde på 1-4 meter.
Force-familiens brede sortiment består av designrike og sikre elektromekaniske
vei- og trafikkbommer. Bommene har en sterk og myk åpne- og lukkefunksjon, og
er svært brukervennlige i alle miljøer: Force-bommene fungerer både for venstreog høyremontering.
Force-bommenes fordeler bygger på:
• Driftssikker og pålitelig mekanisme
• Allsidige og flerfunksjonelle elektroniske løsninger
• Strålende og holdbar kvalitet
• Praktisk og elegant design
Force-bommene er tilpasset nordisk klima og passer til åpninger på 1-8
meter som enkeltbom og 3-16 meter som dobbeltbom. Demex produserer og
forprogrammerer bommene plug n’ play etter kundens ønsker. Idriftsetting og
serviceavtale tilbys på forespørsel.

Lakkert eller rustfritt

Tekniske data
Matespenning:

230 V AC

Motorspenning:

24 V AC

Effekt:

300 W

Maks. dreiemoment:600 Nm
Sperrebredde:

1-4m

Åpningstid:

2 - 6 sek

Arbeidstemperatur: -20˚ - +55˚
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AUTOMATISKE BOMMER

VEIBOM

FORCE GARD 8

Kraftig og elegant veibom. Åpningsbredde på 4-8 meter.
Force-familiens brede sortiment består av designrike og sikre elektromekaniske
vei- og trafikkbommer. Bommene har en sterk og myk åpne- og lukkefunksjon, og
er svært brukervennlige i alle miljøer: Force-bommene fungerer både for venstreog høyremontering.
Force-bommenes fordeler bygger på:
• Driftssikker og pålitelig mekanisme
• Allsidige og flerfunksjonelle elektroniske løsninger
• Strålende og holdbar kvalitet
• Praktisk og elegant design
Force-bommene er tilpasset nordisk klima og passer til åpninger på 1-8
meter som enkeltbom og 3-16 meter som dobbeltbom. Demex produserer og
forprogrammerer bommene plug n’ play etter kundens ønsker. Idriftsetting og
serviceavtale tilbys på forespørsel.

Lakkert eller rustfritt

Tekniske data
Matespenning:

230 V AC

Motorspenning:

24 V AC

Effekt:

300 W

Maks. dreiemoment:600 Nm
Sperrebredde:

2-8m

Åpningstid:

4 - 8 sek

Arbeidstemperatur: -20˚ - +55˚
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AUTOMATISKE BOMMER

VEIBOM

PERFORMANCE
GARD 12

Performance er Demex' største vertikale elektromekaniske veibom. Performance
er konstruert med motvekt og kan åpne og lukke en åpning på 24 meter på 10
sekunder. Performance veibom benyttes på steder som krever brede passeringsfiler
og for kunder som krever en sterk, rimelig og sikker bom. Mekanismen og
elektronikken er konstruert for arbeid i oppvarmede omgivelser og bommen kan
åpne og lukke mange ganger i døgnet.
Performance' markedsvinnende fordeler bygger på:
• Driftssikker og pålitelig mekanisme
• Allsidige og flerfunksjonelle elektroniske løsninger
• Strålende og holdbar kvalitet
• Praktisk og elegant design
Veibommene er tilpasset nordisk klima og passer til åpninger på 8-12 meter
som enkeltbom og 12-24 meter som dobbeltbom. Demex produserer og
forprogrammerer bommene plug n’ play etter kundens ønsker. Idriftsetting og
serviceavtale tilbys på forespørsel.

Pulverlakkert Z-Lack

Tekniske data
Matespenning:

230 V AC

Motorspenning:

24 V AC

Effekt:

300 W

Maks. dreiemoment:600 Nm
Sperrebredde:

9-12 m

Åpningstid:

10 sek

Arbeidstemperatur: -20˚ - +55˚
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AUTOMATISKE BOMMER

Easy kjøretøydetektor
Artikkelnr. ET2000

Easy GSM-modul med tidur
Artikkelnr. 009725

Mobil support
Artikkelnr. EC1014

Skjøt - bomskjøt komplett
Artikkelnr. EC1030

Easy håndsender 4-kanals

Fast bomstøtte

Artikkelnr. EC1054

Artikkelnr. EC1013

Refleks
Artikkelnr. EC1015

Easy lite blitzlys - oransje 230V
Artikkelnr. EC1045

Speed+ sikkerhetshus
Artikkelnr. EC10301
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MANUELLE BOMMER

VEIBOM

BOM-IT

Sterk konstruksjon
Bom-it manuell veibom er produsert av en stålkonstruksjon med ramme og stolper av 60x60 firkantsprofiler.

60 x 60

Lås
Bom-it manuell veibom låses med hengelås som standard.

50 x 50

x
40

40

45 x 45

60 x 60

Sterkt, sikkert og estetisk tiltalende
Bom-it manuelle veibommer åpnes som en svingport, opp til 7 m. Disse bommene
er utviklet for å kunne stenge veier eller innfartsårer på en rask og enkel måte.

Bom-max veibommer er produsert av en stålkonstruksjon med ramme av 90x90
firkantprofiler og med stolper av 120x120 firkantprofiler.
Finnes som standard i varmeforsinket utførelse.
Kan fås Z-LACK-pulverlakkert i standardfargene: Olivengrønn (RAL 6005), mørk
grønn (RAL 6009) og svart (RAL 9005). Kan også fås lakkert i alle andre RAL-farger.

Sterk konstruksjon

Produktfakta:
• Lengde: 4-7 m, regulerbar
• Høyde: 1,0 m
• Montering: Bommens stolper støpes direkte i utgravde hull, ikke behov for
støpefundament.
• Alternative låser: Hengelåsfunksjon

PRODUKT FINESS
"Manuelle, enkle men gedigne svingbommer.
Varmeforsinket med levetid på 20 år".
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MANUELLE BOMMER

VEIBOM

BOM-MAX

Sterk konstruksjon
Bom-max veibommer er produsert av en stålkonstruksjon med overligger av
90x90 firkantprofiler og med stolper av 150x150 / 90x90 firkantprofiler.
Finnes som standard i varmeforsinket utførelse.
Kan fås Z-LACK-pulverlakkert i standardfargene: Olivengrønn (RAL 6005), mørk
grønn (RAL 6009) og svart (RAL 9005). Kan også fås lakkert i alle andre RAL-farger.

60x60

150 x 150

Lås
Bom-it manuell veibom låses med hengelås som standard.

90 x 90
x70
70

80 x 80

90x90

Sterkt, sikkert og estetisk tiltalende
Bom-max manuelle veibommer åpnes som en svingport, opp til 12 m. Disse bommene er utviklet for å kunne stenge veier eller innfartsårer på en rask og enkel
måte.

Sterk konstruksjon

Produktfakta:
• Lengde: opptil 12 m
• Høyde: 1,0 m
• Montering: Bommens stolper støpes direkte i utgravde hull, ikke behov for
støpefundament.
• Bom-max veibommer er produsert av en stålkonstruksjon med overligger av
90x90 firkantprofiler og med stolper av 150x150 / 90x90 firkantprofiler.
• Alternative låser: Hengelåsfunksjon

PRODUKT FINESS
"Manuelle, enkle men gedigne svingbommer.
Varmeforsinket med levetid på 20 år".
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VEIBOMMER SOM ÅPNER OPPOVER

STÄNGSELSYSTEM
VEIBOM

PORTUGAL GUARD
GIRRAFEN

Giraffen er en veibom som åpnes manuelt oppover. Den kan stenge veier og
innfartsårer med bredde på opptil 9 meter. Bomrøret balanseres med motvekt
for enkel bruk. Den er utviklet for å stenge av veier og innfartsårer på en rask og
enkel måte.
Finnes som standard Z-LACK-pulverlakkert i standardfargene: Olivengrønn
(RAL 6005), mørk grønn (RAL 6009) og svart (RAL 9005). Kan også fås lakkert i
alle andre RAL-farger.
Lås
Giraffen veibom som åpnes oppover, låses som standard ved hjelp av hengelås.
Kan fås med nøkkellås eller brannvesenlås.
Sterk konstruksjon
Stativet er produsert av en varmeforsinket, pulverlakkert stålkonstruksjon og
bomrøret er produsert av et hvitt, pulverlakkert aluminiumsrør på 102 mm. En
motvekt balanserer bomrøret.

Hengelås , nøkkellås eller lås fra brannvesenet

Bommen roterer på forseglet og vedlikeholdsfritt lager.

PRODUKT FINESS
"Økonomisk, sikker og stabil veibom. Giraffen brukes der plassen bare er 500 mm
større enn åpningsbredden".
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HUSK: Fri stängsel linje | Kabelmerking | Va | Tele | Bredbånd | Antall meter gjerde | Høyde | Farge | Porter | Hjørne | Ende | Stag
Maskestørrelse | Forsikringsklasse | Verneklasse | Garanti | Serviceavtale | Byggetillatelse
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HUSK: Fri stängsel linje | Kabelmerking | Va | Tele | Bredbånd | Antall meter gjerde | Høyde | Farge | Porter | Hjørne | Ende | Stag
Maskestørrelse | Forsikringsklasse | Verneklasse | Garanti | Serviceavtale | Byggetillatelse
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DEMEX AB
Norra Släthultsvägen 9
333 30 Smålandsstenar
Sweden
e-post: info@demex.se
tlf.: +46 (0) 371 335 40

