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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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NETSYSTEM

NETSYSTEM

DE-FENCE

De-fence flethegn er et almindeligt hegn i Skandinavien, som man ofte ser som
beskyttelse af industriejendomme, men det anvendes også til en række andre
formål. Det består af galvaniseret eller plastovertrukket fletværksnet og solide
hegnsstolper af firkantet stål, i mange forskellige højder fra 0,5 m til 5 m! Der findes
tre forskellige hegnsstolper, som er fastgjort i betonfundamenter: hjørnestolper,
mellemstolper og endestolper.
De-fence net
Fremstillet af hård ståltråd, enkeltsnoet.
Nettet har et rudemønster.
Kanterne er afrundet på begge sider.
Type 50/3,7: den ene side afrundet og den anden side med tagge. Længde på ruller:
25 m.
Stålets brudgrænse: 320 à 510 N/mm², i henhold til EN 10326.
De-fence stolper
Stolperne afsluttes med plastiklåg.
Ved vegetation skal afstanden mellem stolperne, ligesom størrelsen på stolperne
tilpasses efter situationen.

Pigtråd

En mængde forskellige højder og farver.
De-fence kan leveres i alle farver (altid varmforzinket som forbehandling).
Ståltråden galvaniseres og derefter plastikovertrækkes. Stolperne galvaniseres
ind- og udvendigt (min. belægning 275 g/m², tilsammen på begge sider), i
henhold til EN 10326. Herefter pålægges en vedhæftningsbelægning og til sidst
plastikbelægges stolperne (min. 60 mikron).

PRODUKTFINESSE
"Flethegn til det nordiske miljø. Økonomisk,
men langtidsholdbart hegnsystem".
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NETSYSTEM
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Hegnsnet

Hegnsstolper

Afstivningsrør

Overliggere

Afstivningstråd

Pigtråd
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NETSYSTEM

NETSYSTEM

V-Fence

En effektiv indhegning af vilde dyr kræver solide materialer, på grund af de mange
vilde dyrearter, som i modsætning til tamdyrene, bevæger sig over store afstande,
og har en naturlig tendens til at overkomme forhindringer i landskabet. V-Fence
hegnssystemet fungerer særdeles godt ved beskyttelse af din ejendom og vores
vejnet. V-Fence hegnssystemet findes i højderne 600 mm til 2000 mm.
Stærkt og sikkert
Takket være V-Fence nettets konstruktion og stærke hegnsstolper skaber V-Fence
et stærkt og sikkert hegn til effektiv beskyttelse af vores veje og vores vilde dyr
og husdyr. V-Fence er det oplagte valg til mange ejendomsejere, kommuner og
installatører.
Det består af et net med tråd i rudemønster med knude- eller ringlocksystem og
solide hegnsstolper i træ eller stål.
Holder form og elasticitet
V-Fence har kraftige kernetråde, der hjælper hegnet med at holde formen.
Dette giver en brugervenlig montering. Elasticiteten opnås med det avancerede
ringlock- eller knudesystem.

Træstolper eller vingestolper

Net
Fremstillet af hård ståltråd, med knude eller ringlock.
Nettet har et rudemønster.
Længde per rulle: 50 m.

PRODUKTFINESSE
"Knudenetshegn tilpasset til længere og
kortere strækninger. Mindre maskestørrelser
nederst på netsiden".

V-Fence samleelementer

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

7

NETSYSTEM

Egenskaber

Net
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NETSYSTEM

HEGNSYSTEM
SNESTAKIT

PORTUGAL GUARD
SNOWY

Så kan vinterens togkaos stoppes? Ny svensk teknik mod sne. Snowy™ snestakit
beskytter veje og arbejdspladser, samt øger sikkerheden ved skinneanlæg.
• Begrænser drivende sne
• Reducerer vindens hastighed
• Samler sneen i en bred drive omkring snehegnet
• Fremstillet af polyethylen for at kunne modstå det ekstremt kolde klima, ned
til -40ºC.
• Enkelt og effektivt!
LØSNINGEN TIL DRIVENDE SNE
Demexs snehegn er den ideelle løsning til at stoppe drivende sne. Ved opsætning
af hegnet beskytter man sig på en enkel måde mod det barske vejrlig i form af
sne og blæst. Meget anvendeligt til både villaejere, landbrug og ved udsatte
transportstrækninger. En god og kvantitativ investering specielt i disse tider med
store mængder sne og kraftig vind.
INSTALLATIONSVEJLEDNING
Det bedste resultat opnås ved at placere hegnet 20 m fra det område der skal
beskyttes mod opbygning af sne og driver. Hegnet bør støttes af stål- eller
træstolper (eller lignende), og fastgøres lige over jordoverfladen (10 - 20 cm).
På denne måde skabes en yderligere fordelagtig turbulens i vindretningen. Vi
anbefaler, at stolperne placeres i et zigzag-mønster med ca. 2 m afstand, som vist
på billedet ovenfor.
TEKNISK INFORMATION
Demexs snehegn er fremstillet i det miljøvenlige materiale PE (polyethylen),
og er UV-stabiliseret, hvilket sikrer, at nettet ikke nedbrydes, ruster eller bliver
mørt, når det udsættes for sollys og ekstreme temperaturer. Demexs snehegn kan
modstå temperaturer ned til -40º C.
PRODUKTFINESSE
"Hegnet der holder sneen væk. Billigt og
enkelt at montere. Meget værdsat og effektiv
snebeskyttelse".

Orange eller grønt
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PANELSYSTEM

HEGNSYSTEM
PANELSYSTEM

PORTUGAL GUARD

Stærkt, sikkert og æstetisk tiltalende
Portugal Guard er et hegnssystem der holder sin form, og giver et professionelt
indtryk. Det består af et panel af stående og liggende profiler. Kan fås med lige
eller buet top og med eller uden spidser.
Portugal Guard paneler
• Stående profiler: 30x20 mm firkantsprofiler
• Liggende profiler: 50x30 mm firkantsprofiler
• Maskestørrelse 100 mm.
• Panellængde: 3000 mm
• Panelhøjde: 500 - 2400 mm (andre højder på forespørgsel)
En mængde forskellige højder og farver.
Portugal Guard hegnssystemet kan, på grund af dets enkle konstruktion, leveres
i så godt som alle højder. Portugal Guard kan leveres i alle farver (altid varmforzinket som forbehandling). De mest almindelige er:

Monteres enkelt og samles løbende

• Paneler: Galvaniserede (FZV), Mørkegrøn (MG), Olivengrøn (OG), Sort (SV)
• Stolper: Galvaniserede (FZV), Mørkegrøn (MG), Olivengrøn (OG), Sort (SV)

PRODUKTFINESSE
"findes som leddelt panel
med ret eller spidset top".
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PANELSYSTEM

PANELSYSTEM

VIKING GUARD

Stærkt, sikkert og æstetisk tiltalende
Viking Guard er et hegnssystem der holder sin form, og giver et professionelt indtryk. De lodrette og vandrette løbende gitterstave er punktsvejset til hinanden i
krydsforbindelser.
Viking Guard paneler
● Lodret tråd: Ø 6 mm
● Vandret tråd: Ø 8 mm (dobbelt)
● Maskestørrelse: 50/200 eller 100/200 mm
● Panellængde: 2510 mm
● Panelhøjde: 630 - 2400 mm (andre højder på forespørgsel)

3 monteringsmetoder

Alfa

Beta

Speed

Viking Guard hegnsstolper
● Viking Guard Speedstolper
● Viking Guard Alfastolper
● Viking Guard Betastolper
Holder formen og er nemme at montere
Viking Guard har kraftige tråde, der er bukkede og svejset til hinanden i krydsforbindelser, der hjælper med til at holde formen. Dette giver en brugervenlig
montering mod hinanden i krydsforbindelse.

PRODUKTFINESSE
"Et kraftigt indbrudssikkert system til hældende terræn, med flere smarte monteringsmetoder".
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PANELSYSTEM

HEGNSYSTEM
PANELSYSTEM

PORTUGAL
VIKING
SAFE
GUARD

Stærkt, sikkert og æstetisk tiltalende
Viking Safe er et hegnssystem der holder sin form, og giver et professionelt indtryk. De lodrette og vandrette løbende gitterstave er punktsvejset til hinanden i
krydsforbindelser.
Viking Safe paneler
● Lodret tråd: Ø 5 mm
● Vandret tråd: Ø 6 mm (dobbelt)
● Maskestørrelse: 50/200 eller 100/200 mm
● Panellængde: 2510 mm
● Panelhøjde: 630 - 2400 mm (andre højder på forespørgsel)

3 monteringsmetoder

Alfa

Beta

Speed

Viking Guard hegnsstolper
● Viking Guard Speedstolper
● Viking Guard Alfastolper
● Viking Guard Betastolper
Holder formen og er nemme at montere
Viking Safe har kraftige tråde, der er bukkede og svejset til hinanden i krydsforbindelser, der hjælper med til at holde formen. Dette giver en brugervenlig
montering.

PRODUKTFINESSE
"Superhurtigt at montere over lange strækninger, selv ved hældende terræn. Langtidsholdbart og prisvenligt system".
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PANELSYSTEM

ALFA

BETA

SPEEDFIXING

SIGMA

ALFA
Alfasystemet består af 60 x 40 stolper, der er forborede til samleelementet til Viking Alfa panelsystemet for at gøre monteringen enklere og
hurtigere. Viking Alfa stolper er tilpasset til paneler der samles på hegnsstolpen, og som takket være udformningen af Viking Alfa stolperne
og deres samleelementer skaber et stærkere hegnssystem.
BETA
Betasystemet består af 60 x 40 stolper, der er forborede til samleelementet til Viking Beta panelsystemet for at gøre monteringen enklere og
hurtigere. Med Viking Beta stolper kan du samle panelerne løbende med et Beta samlingsblik, der gør det muligt at have en fleksibel afstand
mellem stolperne, hvilket gør systemet hurtigere og mere økonomisk at montere, samtidigt med man får et stærkt hegnssystem.
SPEEDFIXING
Stolperne er fremstillet af firkantede rør 60 x 40 mm for største mulig stabilitet. Det unikke ved speedfixing-systemet er, at stolperne er
helt uden boringer. I dette system indgår et plastlåg med kroge, hvorpå panelerne ophænges. Herefter fastgør man panelerne ved hjælp af
speedfixing-beslaget.
SIGMA
Viking Sigma hængselsstolperne supplerer Viking Guard og Viking Safe panelsystemerne. Panelerne i SYSTEM SIGMA hænges op på monteringsbeslag, der findes under hver række af dobbelte vandrette stænger, der monteres ved hjælp af tryklister.

Alfa beslag 60x40
Artikelnr. A5197

Beta samlingsbeslag 8/6/8
Artikelnr. A6109

Låg med krog til 60 x 60 sort
Artikelnr. 3264

U-beslag til 60 x 40 Speedfixing
Artikelnr. A3265

Låg med krog til 60 x 40 sort
Artikelnr. 3266

U-beslag til 60 x 60 Speedfixing
Artikelnr. A3268
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PANELSYSTEM

HEGNSYSTEM
PANELSYSTEM

PORTUGAL
VIKING
BASIC
GUARD

Stærkt, sikkert og æstetisk tiltalende
Viking Basic er et hegnssystem der holder sin form, og giver et professionelt indtryk. De lodrette og vandrette løbende gitterstave er punktsvejset til hinanden i
krydsforbindelser.
Viking Basic paneler
• Lodret tråd: Ø 5 mm
• Vandret tråd: Ø 5 mm (dobbelt)
• Maskestørrelse 50/200 eller 100/200 mm
• Panellængde: 2510 mm
• Panelhøjde: 630 - 2400 mm (andre højder på forespørgsel)

3 monteringsmetoder

Alfa

Beta

Speed

Viking Basic hegnsstolper
• Viking Speedstolper
• Viking Alfastolper
• Viking Betastolper
Holder formen og er nemme at montere
Viking Basic har kraftige tråde, der er bukkede og svejset til hinanden i krydsforbindelser, der hjælper med til at holde formen. Dette giver en brugervenlig
montering.

PRODUKTFINESSE
"Stabilt system med tyndere tråde og et
venligt design. Findes selv i 3 meter brede
paneler".
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PANELSYSTEM

ALFA

BETA

SPEEDFIXING

ALFA
Alfasystemet består af 60 x 40 stolper, der er forborede til samleelementet til Viking Alfa panelsystemet for at gøre monteringen enklere og
hurtigere. Viking Alfa stolper er tilpasset til paneler der samles på hegnsstolpen, og som takket være udformningen af Viking Alfa stolperne
og deres samleelementer skaber et stærkere hegnssystem.
BETA
Betasystemet består af 60 x 40 stolper, der er forborede til samleelementet til Viking Beta panelsystemet for at gøre monteringen enklere og
hurtigere. Med Viking Beta stolper kan du samle panelerne løbende med et Beta samlingsblik, der gør det muligt at have en fleksibel afstand
mellem stolperne, hvilket gør systemet hurtigere og mere økonomisk at montere, samtidigt med man får et stærkt hegnssystem.
SPEEDFIXING
Stolperne er fremstillet af firkantede rør 60 x 40 mm for største mulig stabilitet. Det unikke ved speedfixing-systemet er, at stolperne er
helt uden boringer. I dette system indgår et plastlåg med kroge, hvorpå panelerne ophænges. Herefter fastgør man panelerne ved hjælp af
speedfixing-beslaget.

Alfa beslag 60x40
Artikelnr. A5217

Beta samlingsbeslag
Artikelnr. A5200

Låg med krog til 60 x 60 sort
Artikelnr. 3264

U-beslag til 60 x 40 Speedfixing
Artikelnr. A3265

Låg med krog til 60 x 40 sort
Artikelnr. 3266

U-beslag til 60 x 60 Speedfixing
Artikelnr. A3268
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PANELSYSTEM

HEGNSSYSTEM
PANELSYSTEM

PORTUGAL GUARD
NCBS

Stærkt, sikkert og æstetisk tiltalende
Ikke-ledende hegnssystem er et hegnssystem der holder sin form, og giver et professionelt indtryk. Eftersom systemet ikke er af metal, er vægten per kvadratmeter meget lettere end stål, men på trods, er det næsten lige så stærkt. Typiske
NCBS-paneler kan modstå stødbelastninger på mere end 900 kg.
Ikke-ledende paneler
• Paneltykkelse: 13 mm eller 25 mm
• Maskestørrelse 60x60 eller 45x45 mm
• Panellængde: 3700 mm
• Panelhøjde: 900 mm eller 1200 mm
Holder formen og er nemme at montere
Ikke-ledende hegnspaneler er fremstillet af et kraftigt kompositmateriale, der
hjælper med til at hegnet holder formen. Dette giver en brugervenlig montering.

Installation af paneler

Lang levetid
De ikke-ledende hegnssystemer fremstilles af et kompositmateriale, og er derfor
vedligeholdelsesfrie, udsættes ikke for korrosion, og er modstandsdygtige over for
ultraviolette stråler.

PRODUKTFINESSE
"Solidt stærkt, men let system. Alt i ikke-strømførende materialer: stolper, paneler og beslag m.m.".
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Installation af stolper
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BEBOELSESSTAKIT

HEGNSSYSTEM
BEBOELSESSTAKIT

PORTUGAL GUARD
DIAMOND

En usædvanlig stakitudformning, udsmykket design og sofistikeret
udformning
Denne type af stakit giver elegante hjem en luksuriøs følelse og øget prestige. Det
er et udmærket alternativ til stakitter omkring eksklusive villaer og beboelser, historiske bygninger, kirker, myndighedsbygninger og kontorer.
En kraftig konstruktion
Beboelsesstakitsystemet er fremstillet af massive stålprofiler eller kraftige firkantede profiler, som svejses for at give et stift panel, afhængig af hvilken model der
vælges. Demex Diamond beboelsesstakit består af specielt udformede paneler,
stolper og samleelementer, som skaber et æstetisk, tiltalende og kraftigt stakit,
som holder hele livet.
Et tilstrækkeligt stort sortiment der kan tilfredsstille alles smag
Diamond beboelsesstakitsystem er udviklet så det omfatter alles smag, med alle
modeller som konkave, konvekse eller rette paneler, og med en række forskellige
toppe til lodrette profiler og stakitstolper. Diamond beboelsesstakit kan også fås i
stort set alle RAL-farver.

Detaljer

PRODUKTFINESSE
"Elegant løbende system. Panelerne kan
bestilles separat uden stolper".
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BEBOELSESSTAKIT

HEGNSSYSTEM
BEBOELSESSTAKET

PORTUGAL GUARD
GOLD

Modernitet i et moderigtigt design
Et originalt design, hvilket giver grundene en unik individuel karakter, og som
fremhæver deres usædvanlige natur. Et bredt udvalg af standard- og specialfarver,
samt standard- og skræddersyede størrelser.
En kraftig konstruktion
Gold beboelsesstakitsystemet er fremstillet af massive stålprofiler eller kraftige
firkantede profiler, som svejses for at give et stift panel, afhængig af hvilken model der vælges. Demex Gold beboelsesstakit består af specielt udformede paneler,
stolper og samleelementer, som skaber et æstetisk, tiltalende og kraftigt stakit,
som holder hele livet.
Et tilstrækkeligt stort sortiment der kan tilfredsstille alles smag
Gold beboelsesstakitsystemet er udviklet, så det omfatter alles smag, med alle
modeller som konkave, konvekse eller rette paneler, og med en række forskellige
toppe til lodrette profiler og stakitstolper. Gold beboelsesstakit kan også fås i stort
set alle RAL-farver.

Detaljer

PRODUKTFINESSE
"Solidt, sikkert og flot hegn. Panelerne kan
bestilles separat".
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BEBOELSESSTAKIT

HEGNSSYSTEM
BEBOELSESSTAKET

PORTUGAL GUARD
SAFIR

Klassisk form, rette linjer og mange forskellige alternativer
Dette modelkoncept er det perfekte supplement til enkle former og moderne bygninger.
En kraftig konstruktion
Safir beboelsesstakitsystemet er fremstillet af massive stålprofiler eller kraftige firkantede profiler, som svejses for at give et stift panel, afhængig af hvilken model
der vælges. Safir beboelsesstakit består af specielt udformede paneler, stolper og
samleelementer, som skaber et æstetisk, tiltalende og kraftigt stakit, som holder
hele livet.
Et tilstrækkeligt stort sortiment der kan tilfredsstille alles smag
Safir beboelsesstakitsystemet er udviklet, så det omfatter alles smag, med alle
modeller som konkave, konvekse eller rette paneler, og med en række forskellige
toppe til lodrette profiler og stakitstolper. Safir beboelsesstakit kan også fås i stort
set alle RAL-farver.

Detaljer

PRODUKTFINESSE
"Et økonomisk og stilrent moderne hegn.
Holder år ud og år ind. Panelerne kan bestilles separat".
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SKYDEPORTE

HEGNSSYSTEM
SKYDEPORTE

PORTUGAL GUARD
HÖKEN

Höken fritbærende skydeport er Svalans storebror, med en åbning på op til 8 m
i bredden som enkeltbladet port, eller op til 16 m i bredden som dobbeltbladet
port. De anvender samme markedsførende teknik, som gør Demexs fritbærende
skydeporte til Skandinaviens bedste skydeporte, i følge vores kunder.
Problemfri drift
• Findes både som manuelt betjente og til automatisk drift
• Konstrueret og fremstillet til let at åbne og lukke, takket være EASYROLLs
hjulsystem.
Stærk konstruktion og æstetisk, tiltalende udseende
• Stålrammekonstruktionen er af 100 x 100 firkantsprofiler med 25 x 25
firkantsprofiler som standardfyldning
• Fyldninger med panelerne Viking Guard eller Viking Basic kan vælges, så det
matcher det anvendte hegnssystem
• Skydeportene kan fremstilles med skræddersyede fyldninger, der passer
kundens valg
• Alle skydeporte er GALV-FE varmforzinkede som standard
• Skydeportene kan fås som Z-LACK pulverlakerede i standardfarver som
olivengrøn (OG) mørkegrøn (MG) og sort (SV)
• Skydeportene kan fås Z-LACK pulverlakerede i alle andre RAL-farver
• Fotoceller, køretøjsdetektore, advarselslamper og trafiklys kan monteres

Easyroll hjulsystem

PRODUKTFINESSE
"Tilpasset det nordiske klima. Kraftigt, og
enkelt at montere. Tilvalg for valgfri fyldning. EASY roll hjulsystem".
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SKYDEPORTE

HEGNSSYSTEM
SKYDEPORTE

PORTUGAL GUARD
SVALAN

Svalan fritbærende skydeport er Demexs mest solgte skydeport, med en åbning
på op til 7 m i bredden som enkeltbladet port, eller op til 14 m i bredden som
dobbeltbladet port. De har samme markedsførende teknik, som gør Demexs
fritbærende skydeporte til Skandinaviens bedste skydeporte, i følge vores kunder.
Problemfri drift
• Findes både som manuelt betjente og til automatisk drift
• Konstrueret og fremstillet til let at åbne og lukke, takket være EASYROLLs
hjulsystem.
Stærk konstruktion og æstetisk, tiltalende udseende
• Stålrammekonstruktionen er af 60 x 60 firkantsprofiler med 25 x 25
firkantsprofiler som standardfyldning
• Fyldninger med panelerne Viking Guard eller Viking Basic kan vælges, så det
matcher det anvendte hegnssystem
• Skydeportene kan fremstilles med skræddersyede fyldninger, der passer
kundens valg
• Alle skydeporte er GALV-FE varmforzinkede som standard
• Skydeportene kan fås som Z-LACK pulverlakerede i standardfarver som
olivengrøn (OG) mørkegrøn (MG) og sort (SV)
• Skydeportene kan fås Z-LACK pulverlakerede i alle andre RAL-farver

Easyroll hjulsystem

EASY Access
• Indgå en EASY Supportaftale for at sikre en fejlfri drift under de kommende år
• Skydeporte kan åbnes og lukkes med hvilken som helst metode, mobiltelefon,
fjernbetjening, nøglekontakt, kodelås eller andre operativsystemer.

PRODUKTFINESSE
"Tilpasset det nordiske klima. Unikt og
enkelt at montere. Findes som manuelt
betjent, eller med motor, eller forberedt for
motor. Opfylder forsikringskravene".
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SKYDEPORTE

HEGNSSYSTEM
SKYDEPORTE

PORTUGAL GUARD
ÖRNPORTEN

Örnporten fritbærende skydeport er den stærkeste variant i sortimentet, med en
åbning på op til 18 m i bredden som enkeltbladet port, eller med op til 36 m i
bredden som dobbeltbladet port. De anvender den samme markedsførende teknik,
der gør Demexs fritbærende skydeporte til Skandinaviens bedste skydeporte, i
følge vore kunder.
Problemfri drift
• Findes både som manuelt betjente og med automatisk drift
• Konstrueret og fremstillet til let at åbne og lukke, takket være EASYROLLs
hjulsystem.
Stærk konstruktion og æstetisk, tiltalende udseende
• Automatisk betjente skydeporte kan få udrustet med klembeskyttelse og
nødstop.
• Fotoceller, køretøjsdetektore, advarselslamper og trafiklys kan monteres

Easyroll hjulsystem

EASY Access
• Indgå en EASY Supportaftale for at sikre en fejlfri drift under de kommende år
• Skydeporte kan åbnes og lukkes med hvilken som helst metode, mobiltelefon,
fjernbetjening, nøglekontakt, kodelås eller andre operativsystemer.
• Der kan monteres en køretøjsdetektor til åbning og lukning af skydeporten
• Der kan monteres et års-ur der kan åbne og lukke skydeporte på
forprogrammerede tidspunkter.
• Skydeporte kan programmeres til kun at åbne delvis for passage af fodgængere.
• Der kan aktiveres en standby-funktion for at spare energi, mens porten ikke
er i drift.

PRODUKTFINESSE
"Tilpasset det nordiske klima. Superkraftig
låge. Findes som manuelt betjent, eller med
motor, eller forberedt for motor. Opfylder
forsikringskravene. EASY roll hjulsystem".
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SKYDEPORTE

HEGNSSYSTEM
SKYDEPORTE

PORTUGAL GUARD
UGGLAN

Ugglan skydeporten er det prisvenligste alternativ til de dyrere fritgående
skydeporte, med en åbning på op til 12 m i bredden som enkeltbladet port, eller
op til 24 m som dobbeltbladet port. Ugglan skydeporten er en manuel skydeport,
der styres igennem en Hendersson skinne og et næsehjul på skinnens forkant.
Problemfri drift
• Findes kun til manuel betjening
• Konstrueret og fremstillet til let at åbne og lukke, takket være EASYROLLs
hjulsystem.
Stærk konstruktion og æstetisk, tiltalende udseende
• Stålrammekonstruktionen er af 60 x 60 firkantsprofiler med 20 x 20
firkantsprofiler som standardfyldning
• Fyldninger med panelerne Viking Guard eller Viking Basic kan vælges, så det
matcher det anvendte hegnssystem
• Skydeportene kan fremstilles med skræddersyede fyldninger, der passer
kundens valg
• Alle skydeporte er GALV-FE varmforzinkede som standard
• Skydeportene kan fås som Z-LACK pulverlakerede i standardfarver som
olivengrøn (OG) mørkegrøn (MG) og sort (SV)
• Skydeportene kan fås Z-LACK pulverlakerede i alle andre RAL-farver

Enkelt eller dobbelt næsehjul

PRODUKTFINESSE
"Manuel økonomisk skydeport med tre
rækker pigtråd. Vælg mellem valgfrie farver.
Kan nedstøbes eller boltes fast med fodplader
- stolper".
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GITTERPORTE

HEGNSYSTEM
GITTERPORTE

PORTUGAL GUARD
GUSTAVSSON

Gustavsson villaporte har samme konstruktion som vores Pettson-sortiment. De
sikrer din ejendom samtidig med, de har et rent udseende, men er udformet som
en sikrere port, komplet med et Locinox cylinderlåsesystem.
Anvendelsesområder
Villaer og skoler.
Bredt sortiment
Gustavsson villaporte findes med en række forskellige åbninger. Som standard
0,8 m, 1,0 m, 1,2 m eller 1,5 m høje og enkelt portblad på op til 2 m i bredden,
dobbelte portblade op til en bredde på 4 m. En kombination af et 2 m portblad
og et 1 m portblad giver en åbning på 3 m, eller som et enkelt portblad på 1 m.
Demex kan også tilpasse Gustavsson villaporte, så de passer til dit brug, det kan
omfatte større åbninger, hvis det er det, der behøves.
Gennemtænkt konstruktion
Gustavsson villaporte er fremstillet med en stålramme af en 40 x 40 firkantsprofil, som standard, med kreneleret netfyldning, og også med et udvalg af profiler,
fx Viking Basic- eller Viking Guard-fyldning. Portene er som standard udstyret
med en Locinox lås, Locinox skudrigel og kraftigere hængsler.

Lås

Rent udseende
Gustavsson villaportsortimentet kan leveres Z-LACK lakeret eller GALV-FE
varmforzinket helt efter dit valg.

PRODUKTFINESSE
"Kraftig og holdbar villaport med Locinoxlås. Findes i valgfrie farver, valgfri højde og
åbningsbredde".
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GITTERPORTE

HEGNSSYSTEM
GITTERPORTE

PORTUGAL GUARD
PETTSON

Pettson villaporte er nøje udformet for at opfylde kravene fra husejere og for
anvendelse til skolegårde, hvor det er vigtigt, at børnene holdes inde i skolegården samtidig med, at de skaber en ren og bekvem indgang til dit hjem eller
skolegården.
Anvendelsesområder
Villaer og skoler.
Bredt sortiment
Pettsson villaporte findes med en række forskellige åbninger. Som standard 0,8
m, 1,0 m, 1,2 m eller 1,5 m høje og enkelt portblad på op til 2 m i bredden, dobbelte portblade op til en bredde på 4 m. En kombination af et 2 m portblad og et
1 m portblad giver en åbning på 3 m, eller som et enkelt portblad på 1 m. Demex
kan også tilpasse Pettsson villaporte, så de passer til dit brug, det kan omfatte
større åbninger, hvis det er det, der behøves.

Lås

Gennemtænkt konstruktion
Pettsson villaporte er fremstillet med en stålramme af en 40 x 40 firkantsprofil,
som standard, med kreneleret netfyldning, og også med et udvalg af profiler, fx
Viking Basic- eller Viking Guard-fyldning. Portene har som standard en løftelås,
der kan byttes ud med et sikrere låsesystem.
Rent udseende
Pettsson villaportsortimentet kan leveres Z-LACK lakeret eller GALV-FE varmforzinket helt efter dit valg.

PRODUKTFINESSE
"Kraftig og holdbar børnehaveport der er
forberedt til valgfri løftelås. Findes i valgfrie farver, valgfri højde og åbningsbredde".
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GITTERPORTE

HEGNSYSTEM
GITTERPORTE

PORTUGAL GUARD
ROBUST

Robust industrigitterporten er Demexs mest solgte gitterport, med en åbning
på op til 6 m i bredden som enkeltbladet port, eller op til 12 m i bredden som
dobbeltbladet port. De har samme markedsførende teknik, som gør Demexs
gitterporte til Skandinaviens bedste gitterporte, i følge vores kunder.
Problemfri drift
• Findes både som manuelt betjente og med automatisk drift
• Konstrueret og fremstillet til let at åbne og lukke, takket være EAS OPEN
hængselsystem
Stærk konstruktion og æstetisk, tiltalende udseende
• Stålrammekonstruktionen er af 60 x 60 firkantsprofiler med 20 x 20
firkantsprofiler som standardfyldning
• Fyldninger med panelerne Viking Guard eller Viking Basic kan vælges, så det
matcher det anvendte hegnssystem
• Gitterporte kan fremstilles med skræddersyede fyldninger, der passer
kundens valg
• Alle gitterporte er GALV-FE varmforzinkede som standard
• Gitterportene kan fås som Z-LACK pulverlakerede i standardfarver som
olivengrøn (OG) mørkegrøn (MG) og sort (SV)

Pigtråd

Sikkerhed i henhold til standard
• Automatisk styrede gitterporte er som standard udstyret med klembeskyttelse
og nødstop.
• Fotoceller, køretøjsdetektor, advarselslamper og trafiklys kan monteres

PRODUKTFINESSE
"Økonomisk port i henhold til nordisk
standard. Kan åbnes 180 eller 90 grader.
Nedstøbes eller boltes fast med fodplader".
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VIKPORTE

HEGNSYSTEM
VIKPORT

PORTUGAL
JET
GATE GUARD

Jet Gate er opfundet til dig, der syntes om udstyr, der fungerer hurtigt. Porten
åbner virkelig hurtigt, så du behøver ikke at spilde tiden med at vente på at den
åbner. Den giver en komplet beskyttelse, selv mod mennesker der forsøger at følge
efter dig.
Hovedfordele:
• Superhurtig: Manøvreringshastighed på 300 - 1800 mm/sek.
• Kan åbnes og lukkes mange gange i timen.
• Kræver et minimum af plads til portbladets bevægelse.
• Fremstillet af godkendte standardkomponenter - testet igennem mange år i
nordligt klima.
• Ingen øvre portal - godt tilpasset til høje køretøjer.
• Ingen spor i jorden, eller lås i kørebanen - godt tilpasset til tunge køretøjer og
gravemaskiner.
• Portbladene drives med lænkede arme, vil giver en hurtig åbning, lukning selv når pakket sne dækker jorden
• Helautomatisk
• 2 års garanti

Sveriges hurtigste portautomatik

Jet Gate udførelsen:
Svensk design
Rammekonstruktion: 60x60mm
Profil 25x25mm
Stolper 150x150mm / 180x180mm
Porten er lavet af robust stål, og er galvaniseret eller lakeret i forskellige farver.
Fremstillet med tre rækker pigtråd således, at den passer til hegnet på begge sider,
samt opfylder forsikringskravene. Dette er valgfrit.

PRODUKTFINESSE
"Konstrueret til det nordiske klima og til at
kunne åbnes superhurtigt, mange gange i
døgnet. Leveres Plug’ N Play”.
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ROTATIONSPORTE

HEGNSSYSTEM
ROTATIONSPORT

PORTUGAL GUARD
HUGGORMEN

Demex kan tilbyde rotationsporten, Huggormen, som er et vendekors til kontrol
af de besøgende til din ejendom. Der findes et bredt sortiment af forskellige
vendekors til fodgængere, cykler eller varer. Alle Demexs vendekors er fremstillet
med den markedsførende teknik, som værdsættes af vores kunder.
Patenteret låsesystem med endepunkt
Det patenterede endepunktlåsesystem forhindrer brugerne i at blive låst inde i
vendekorset.
Udbuddet af forskellige varianter passer til alle anvendelser
Rotationsporten, Huggormen findes alene kun til fodgængeradgang, men
kan kombineres med en integreret cykelport, gitterport til transport af varer,
nødudgangsfunktion eller som sikkerhedsløsning med høje krav.
Stærk problemfri konstruktion
Rotationsporten, Huggormen er udformet og testet så den kan holde. Vendekorsets
søjle og stænger er fremstillet af rustfrit stål eller galvaniseret stål, og mekanismen
er nøje testet for at kunne fungerer ved utallige åbninger.

Motoriseret og manuel

Let at anvende
Rotationsporten, Huggormen er bekvem og enkel at anvende, takket være
rotationshastigheden, som ændres så den passer til den person, der er på vej ind.

PRODUKTFINESSE
"Kraftfuld og hurtig. Findes til manuel eller
motoriseret betjening, og ligeledes med
indbyggede lamper".
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VIKPORTE

HEGNSSYSTEM
VERTIKALPORT

PORTUGAL GUARD
SVANEN

Svanen vertikalport er en hel unik opadgående port. Når den er lukket, er
Svanen vertikalport solid og samtidig æstetisk og tiltalende. Takket være den
overraskende og elegante måde den åbner på, bliver det ved med at være en
oplevelse at åbne porten gang på gang. Når den er åben, er Svanen vertikalport
elegant og iøjefaldende, specielt når man har monteret et virksomhedslogo eller
en anden form for tekst.
En solid, men alligevel en elegant konstruktion
Takket være designet for Svanen vertikalport behøver den ikke den plads, som
en sædvanlig port kræver, når den åbner. Svanen vertikalport kan monteres i en
eksisterende åbning, og klarer også hældende terræn uden problemer.
Svanen vertikalport er en meget stærk port. Hovedbjælken er af stål 80 x 160 x 4
mm, varmforzinket og pulverlakeret. Profilerne er fremstillet af aluminium 40 x 20
mm op til en højde på 2 m, over 2 m er de af stål, varmforzinket og pulverlakeret.
Alle bolte er ligeledes af rustfrit stål.

Kundetilpasset logostørrelse

Lydløs, sikker drift
Takket være den kompetente udformede mekanisme og kraftige hydraulikmotor
fungerer Svanen vertikalport i alt vejr: regn, vind og sne. Rent faktisk, fungerer en
10 m Svanen vertikalport selv ved vindhastigheder på op til 40 m/sek.
Sikkerheden sikres igennem infrarøde lystæpper for hver 5 cm på inder- og
ydersiden af porten, som forhindrer, at porten åbnes eller lukkes, samt gør det
umuligt at blive fastklemt i porten.
Stort udvalg i farver og størrelser
Svanen vertikalport findes i GALV-FE galvaniseret eller A-LACK pulverlakeret.

PRODUKTFINESSE
"Æstetisk design, åbnes bredt og optager
minimal plads. Virksomhedslogoet kan ses i
åben tilstand".
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SKYDEPORTSAUTOMATIK

SKYDEPORTS

AUTOMATIK

Ved automatisering af dine skydeporte åbner der sig et stort udbud af ekstra
funktioner, fordele og øget sikkerhed, så som at beskytte din ejendom mod tyveri,
og ligeledes beskytte dem du holder af.
EASY skydeportsautomatik til enkeltbladet skydeporte
Automatikken til enkeltporte består af et styreskab, styreenhed, klembeskyttelse,
lamper, kabler og elektronik samt en motor, der monteres på portstativets
motorplade, der driver portbladet med et tandhjul. Tandhjulet på motoren driver
den fritbærende skydeport ved hjælp af tandstangen, der findes på portbladet.
Findes der ikke en tandstang, kan den tilkøbes sammen med automatikken.
Motoren drives af styreenheden i styreskabet, der placeres på portstativet, hvortil
der er trukket strøm.
EASY skydeportsautomatik til dobbeltbladet skydeporte
Automatikken til dobbeltbladede består af de samme dele som til de enkeltbladede,
dog med dobbelte motorer. Motoren i nærheden af styreskabet drives med strøm
fra styreskabet. Kablet graves ned i kabelrør ca. 40 til 100 cm under portåbningen
(hvis muligt, ellers på anden hensigtsmæssig og sikker måde.)

5 års garanti

PRODUKTFINESSE
"Hurtig, smidig, lydsvag, pålidelig og
automatik med flere funktioner".

Support til automatik
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SKYDEPORTSAUTOMATIK

Motorspil

Styreskab

Klembeskyttelse

Fotocelle

Nødstop

Infrarød transmission
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GITTEPORTSAUTOMATIK

GITTERPORTS

AUTOMATIK

EASY gitterportsautomatik ses ofte til åbning og lukning af porte, på
anvendelsesområder der kræver en høj sikkerhed. De er udformet og tilpasset alle
Demexs forskellige gitterporte, og tilpasset det nordiske klima.
EASY gitterportsautomatik til enkeltbladede porte
Automatikken til enkeltbladede porte består af styreskab med styreenhed
og tilbehør, samt en motorarm der monteres på portstolpen og fastgøres på
portbladet. Motorarmen drives af styreenheden i styreskabet, der placeres ved
siden af porten, hvortil der er trukket strøm.
EASY gitterportsautomatik til dobbeltbladede porte
Automatikken til dobbeltbladede porte består af de samme dele som til de
enkeltbladede, dog med dobbelte motorarme. Motoren i nærheden af styreskabet
drives med strøm fra styreskabet. Kablet graves ned i kabelrør ca. 40 cm under
portåbningen.

5 års garanti

PRODUKTFINESSE
"Driftssikker og smart automatik. Afprøvet og
tilpasset det nordiske klima".

Support til automatik
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GITTEPORTSAUTOMATIK

Motorspil

Styreskab

Klembeskyttelse

Fotocelle

Nødstop

Alarmsystem

Magnetlås

Easy køretøjsdetektor
- TILVALG -

Easy GSM-modul
- TILVALG -

Signallampe
- TILVALG -

Easy håndbetjening
- TILVALG -

Tidur
- TILVALG -
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FOLDEPORTSAUTOMATIK

FOLDERPORTS

AUTOMATIK

EASY foldeportsautomatik ses ofte til åbning og lukning af porte, på
anvendelsesområder der kræver en høj sikkerhed. De er udformet og tilpasset til
Demexs Jet-gate, og tilpasset det nordiske klima.
EASY foldeportsautomatikkens førende egenskaber består af: hurtig manøvrering,
mangesidet funktionalitet, metodisk udførelse, kulturafprøvet system og solid
udformning.
EC1101
Automatik til dobbeltbladede VIK-porte, med eller uden tag, til porte fra
2 til 7 meters åbningsbredde. Automatikken er en komplet løsning med
alle elektromekaniske dele, der er behov for til montagen. D.v.s. Motorer,
klembeskyttelse, automatikskab, kabler, elektronik m.m.
EC1109
Automatik til enkeltbladede VIK-porte, med eller uden tag, til porte fra 2
til 3,5 meters åbningsbredde. Automatikken er en komplet løsning med
alle elektromekaniske dele, der er behov for til montagen. D.v.s. Motorer,
klembeskyttelse, automatikskab, kabler, køretøjsdetektor, elektronik m.m.

5 års garanti

EC1103
Automatik til dobbeltbladede VIK-porte, med eller uden tag. Automatikken er en
komplet løsning med alle elektromekaniske dele, der er behov for til montagen.
D.v.s. Motorer, klembeskyttelse, automatikskab, kabler, elektronik m.m.

PRODUKTFINESSE
"Stærk, sikker og holdbar automatik til det
nordiske klima, samt meget pålidelig og pænt
udseende.
Support til automatik
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FOLDEPORTSAUTOMATIK

Motorspil

Styreskab

Klembeskyttelse

Fotocelle

Nødstop

Alarmsystem

Magnetlås

Easy køretøjsdetektor
- TILVALG -

Easy GSM-modul
- TILVALG -

Signallampe
- TILVALG -

Easy håndbetjening
- TILVALG -

Tidur
- TILVALG -
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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˚
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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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MANUELLE BOMME

VEJBOM

BOM-IT

Stærk konstruktion
Bom-it manuelle vejbomme er fremstillet som en stålkonstruktion, med en ramme
og stolper af 60 x 60 firkantsprofiler.

60 x 60

Lås
Bom-it manuelle vejbomme låses som standard med en hængelås.

50 x 50

x
40

40

45 x 45

60 x 60

Stærkt, sikkert og æstetisk tiltalende
Bom-it manuelle vejbomme åbner som en gitterport op til 7 m. Disse bomme er
beregnet til, på en hurtig og enkelt måde, at kunne lukke veje og tilkørsler.

Bom-max vejbomme er fremstillet som en stålkonstruktion, med en ramme af 90
x 90 firkantsprofiler og med stolper af 120 x 120 firkantsprofiler.
Findes i et standard varmforzinket design.
Kan fås Z-LACK pulverlakeret i standardfarver: Olivengrøn (RAL 6005), mørkegrøn (RAL 6009) og sort (RAL 9005). Kan også fås lakeret i alle andre RAL-farver.

Stærk konstruktion

Produktfakta:
• Længde: 4 - 7 meter, justerbar
• Højde: 1,0 m
• Montage: Bommens stolper nedstøbes direkte i et udgravet hul, der behøves
ingen indstøbningsfundament.
• Låsealternativ: Hængelås

PRODUKTFINESSE
"Manuelle og enkle men gedigne drejebomme. Varmforzinket med 20 års holdbarhed".
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MANUELLE BOMME

VEJBOM

BOM-MAX

Stærkt, sikkert og æstetisk tiltalende
Bom-max manuelle vejbomme åbner som en gitterport op til 12 m. Disse bomme
er beregnet til, på en hurtig og enkelt måde, at kunne lukke veje og tilkørsler.

Kan fås Z-LACK pulverlakeret i standardfarver: Olivengrøn (RAL 6005), mørkegrøn (RAL 6009) og sort (RAL 9005). Kan også fås lakeret i alle andre RAL-farver.

60x60

x70
70

80 x 80

90x90

Stærk konstruktion
Bom-max vejbomme er fremstillet som en stålkonstruktion, med en overligger af
90 x 90 firkantsprofil og med stolper af 150 x 150 / 90 x 90 firkantsprofiler.
Findes i et standard varmforzinket design.

90 x 90
150 x 150

Lås
Bom-it manuelle vejbomme låses som standard med en hængelås.

Stærk konstruktion

Produktfakta:
• Længde: op til 12 m
• Højde: 1,0 m
• Montage: Bommens stolper nedstøbes direkte i et udgravet hul, der behøves
ingen indstøbningsfundament
• Bom-max vejbomme er fremstillet som en stålkonstruktion, med en
overligger af 90 x 90 firkantsprofil og med stolper af 150 x 150 / 90 x 90
firkantsprofiler.
• Låsealternativ: Hængelås

PRODUKTFINESSE
"Manuelle og enkle men gedigne drejebomme. Varmforzinket med 20 års holdbarhed".
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OPADGÅENDE VEJBOMME

HEGNSSYSTEM
VEJBOM

PORTUGAL GUARD
GIRRAFEN

Giraffen er en opadgående vejbom som er manuel. Den kan lukke veje og
tilkørsler med en bredde op til 9 m. Bomrøret balanceres med en modvægt for
let betjening. Den er beregnet til, på en hurtig og enkelt måde, at kunne lukke
veje og tilkørsler.
Findes son standard Z-LACK pulverlakeret i standardkulører: Olivengrøn (RAL
6005), mørkegrøn (RAL 6009) og sort (RAL 9005). Kan også fås lakeret i alle
andre RAL-farver.
Lås
Giraffen manuelle vejbomme låses som standard med en hængelås. Kan fås med
nøglelås eller brandvæsen-lås.
Stærk konstruktion
Stativet er fremstillet som en varmforzinket, pulverlakeret stålkonstruktion,
og bomrøret er fremstillet af et hvidt pulverlakeret 102 mm aluminiumsrør. En
modvægt balancerer bomrøret.

Hængelås, nøglelås eller brandvæsen-lås

Bommen drejer sig på tætnede og vedligeholdelsesfri lejer.

PRODUKTFINESSE
"Økonomisk, sikker og stabil vejbom.
Giraffen anvendes, hvor pladsen kun er 500
mm større end åbningsbredden.
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HUSK PÅ: Fri hegnslinje | Kabelmærkning | Va | Tele | Bredbånd | Antal meter stakit | Højde | Farve | Porte | Hjørne | Ende | Afstivning
Maskestørrelse | Forsikringsklasse | Beskyttelsesklasse | Garanti | Serviceaftale | Byggelovgivning
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HUSK PÅ: Fri hegnslinje | Kabelmærkning | Va | Tele | Bredbånd | Antal meter stakit | Højde | Farve | Porte | Hjørne | Ende | Afstivning
Maskestørrelse | Forsikringsklasse | Beskyttelsesklasse | Garanti | Serviceaftale | Byggelovgivning
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DEMEX AB
Norra Släthultsvägen 9
333 30 Smålandsstenar
Sweden
e-mail: info@demex.se
Tlf.: +46 (0) 371 335 40

