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OM DEMEX

Sinnesfrid på dagen...Sinnesfrid på natten…
Demex förändrar affärerna och livet.
Demex erbjuder helhetslösningar inom områdesskydd samt säkerhetsprodukter.
Genom ett brett produktsortiment, hög leveranssäkerhet och personlig service skapar vi
lönsamhet för våra kunder.
Om Oss
Vi är ett ledande företag i Nordeuropa som förser 25% av stängselmarknaden
i Sverige med material.

Mission
Att erbjuda våra kunder sinnesfrid genom att hjälpa dem att skydda sin egendom
och dem som de bryr sig om.

Vision
Att bli den säkerhetsleverantör som hus/företag och institutions ägare föredrar
för att skydda sin egendom och dem som de bryr sig om, genom att utveckla
kvalitetsprodukter som man har råd med och gör livet bekvämt.

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

Logistik
Som ett globalt företag har vi ett unikt kontaktnät av leverantörer och vi kan
erbjuda snabba leveranser till attraktiva priser över hela världen. Vi har en bra
logistik med leverantörer från Italien, Tyskland och Polen minst en gång i veckan.

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

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

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

FÖRDELAR

SUPPORT

PLUG N’ PLAY PRODUKTER

SNABB LEVERANS
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NÄTSYSTEM

NÄTSYSTEM

DE-FENCE

De-Fence flätverksstängsel är ett vanligt stängsel i Skandinavien, som oftast ses
skydda industrifastigheter, men det används också i en rad andra applikationer. Det
består av galvat eller plastbelagt flätverksstängselnät och robusta stängselstolpar
av fyrkantsstål i en mängd olika höjder från 0,5 m till 5 m! Det finns tre olika
typer av stängselstolpar som är installerade i betongfundament: hörnstolpar,
mellanstolpar och ändstolpar.
De-Fence Nät
Tillverkat av hård ståltråd, enkelt tvinnad.
Nätet har ett rutmönster.
Kanterna är avrundade på båda sidor.
Typ 50/3,7: ena sidan avrundad och andra sidan med taggar. Längd på rullar: 25 m.
Brottgräns för stålet: 320 à 510 N/mm², enligt EN 10326.
De-Fence Stolpar
Stolparna kompletteras med plastlock.
För vegetation måste avståndet mellan stolparna liksom storlek på stolparna
anpassas efter situationen.

Taggtråd

En mängd olika höjder och kulörer
De-Fence kan levereras i alla kulörer (alltid varmförzinkat som förbehandling).
Ståltrådarna galvaniseras och är därefter plastbelagda. Stolparna galvaniseras
in- och utvändigt (min. beläggning 275g/m², båda sidor tillsammans), enligt
EN 10326. Efteråt läggs en vidhäftningsbeläggning på och slutligen plastbeläggs
stolparna (min. 60 mikron).

PRODUKT FINESS
"Flätverkstängsel för nordisk miljö. Ekonomisk,
men långt hållbart stängselsystem".
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NÄTSYSTEM
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Stängselnät

Stängselstolpar

Stagrör

Överliggare

Stagtråd

Taggtråd
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NÄTSYSTEM

NÄTSYSTEM

V-Fence

Effektiv inhägnad av vilda djur kräver robusta material p.g.a. de många vilda
djurarter som till skillnad från tamdjur rör sig över stora områden och därför har en
naturlig tendens att tvinga hindren i landskapet. V-Fence Stängselsystem fungerar
mycket bra för att skydda din egendom och vårt vägnät V-Fence Stängselsystem
finns från 600 mm till 2000 mm högt.
Starkt och säkert
Tack vare V-Fence nätets konstruktion och starka stängselstolpar skapar V-Fence
ett starkt och säkert stängsel som skyddar våra vägar, men även vilda djur och
husdjur effektivt. V-Fence är det givna valet för många fastighetsägare, kommuner
och installatörer.
Det består av ett nät av tråd i rutmönster med vridknut eller ringlock nätsystem
och robusta stängselstolpar av trä eller stål.
Håller form och elasticitet
V-Fence har kraftiga kärntrådar som hjälper stängslet hålla formen. Detta ger en
användarvänlig uppsättning. Elasticiteten erhålls genom ett avancerat ringlock
och vridknut system.

Trästolpar eller vingstolpar

Nät
Tillverkat av hård ståltråd, med vridknut eller ringlock.
Nätet har ett rutmönster.
Längd per rulle: 50 m.

PRODUKT FINESS
"Knutnäts stängsel anpassat för längre och
kortare sträckor. Mindre maskstorlek nedtill
nätsidan".
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V-Fence Fästelement
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Egenskaper

Nät
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NÄTSYSTEM

STÄNGSELSYSTEM
SNÖSTAKET

PORTUGAL GUARD
SNOWY

Så kan vinterns tåg kaos stoppas? Nya svenska tekniken mot snö. Snowy™ Snöstaket
skyddar vid vägar och arbetsplatser samt ökar säkerheten vid skidanläggningar.
• Begränsar drivande snö
• Reducerar vindens hastighet
• Samlar snön i en bred driva omkring snöstängslet
• Producerat i Polyeten för att kunna motstå exeptionellt kalla klimat ned till
-40ºc.
• Enkelt och effektivt!
LÖSNINGEN MOT DRIVANDE SNÖ
Demex:s snöstängsel är den ideala lösningen för att stoppa drivande snö. Genom
att sätta upp stängslet skyddar man på ett enkelt sättmot barsk väderlek i form
av snö och blåst. Mycket användbart både för villaägaren, lantbrukarenoch vid
utsatta transportsträckor. En bra och kvalitativ investeringspeciellt i dessa tider
med stora mängder snö och vind.
MONTERINGSINSTRUKTIONER
Bästa resultat får man genom att placera nätet ca 20 m från det område som ska
skyddas mot snö- och drivblidning. Stängslet bör stödjas av stål eller trästoplar
(eller liknande) och fästas strax ovanför markytan (10-20 cm). På så sätt skapas
ytterligare fördelaktig turbulens i vindriktningen. Vi rekommenderar att stolparna
placeras i sicksackmönster med ca 2 meters mellanrum, enligt bilden ovan.
TEKNISK INFORMATION
Demex:s snöstängsel är tillverkat av det miljövänliga materialet PE (Polyeten) och
är UV-stabiliserat vilket säkrar att nätet inte nedbryts, rostar eller blir sprött, när
det utsätts för solljus och extrema temperaturer. Demex:s snöstängsel kan motstå
temperaturer ned till -40º C.
PRODUKT FINESS
"Stängsel som håller snön borta. Billigt och
enkelt monterat. Mycket uppskattat och
effektivt snöskydd".

Orange eller Grönt

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

PORTUGAL GUARD

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande
Portugal Guard är ett stängselsystem som håller sin form och ger ett professionellt intryck. Det består av en panel av stående och liggande profiler. Kan fås
med rak eller bågformad topp och med eller utan spets.
Portugal Guard Paneler
• Stående profiler: 30x20 mm fyrkantsprofiler
• Liggande profiler: 50x30 mm fyrkantsprofiler
• Maskstorlek: 100 mm
• Panellängd: 3000 mm
• Panelhöjd: 500-2400 mm (ytterligare höjder på förfrågan)
En mängd olika höjder och kulörer
Portugal Guard stängselsystem kan genom sin enkla konstruktion levereras i så
gott som alla höjder. Portugal Guard kan levereras i alla kulörer (alltid varmförzinkat som förbehandling). De vanligaste är:

Monteras enkelt och skarvas löpande

• Paneler: Galvaniserad (FZV), Mörkgrön (MG), Olivgrön (OG), Svart (SV)
• Stolpar: Galvaniserad (FZV), Mörkgrön (MG), Olivgrön (OG), Svart (SV)

PRODUKT FINESS
"finns som ledbar panel
med rak eller spetsig topp".
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PANELSYSTEM

PANELSYSTEM

VIKING GUARD

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande
Viking Guard är ett stängselsystem som håller sin form och ger ett professionellt
intryck. De vertikalt och horisontellt löpande gallerstavarna är punktsvetsade mot
varandra i kryssförband.
Viking Guard Paneler
● Vertikal tråd: Ø 6 mm
● Horisontell tråd: Ø 8 mm (dubbelt)
● Maskstorlek: 50/200 eller 100/200 mm
● Panellängd: 2510 mm
● Panelhöjd: 630-2430 mm (ytterligare höjder på förfrågan)

3 monterings metoder

Alfa

Beta

Speed

Viking Guard Stängselstolpar
● Viking Guard Speedstolpar
● Viking Guard Alfastolpar
● Viking Guard Betastolpar
Håller form och är lätta att montera
Viking Guard har kraftiga trådar som är bockade och svetsade mot varandra i
kryssförband som hjälper stängslet att hålla formen. Detta ger en användarvänlig
uppsättning.mot varandra i kryssförband.

PRODUKT FINESS
"Kraftigt inbrottsäkert system för sluttande
mark, med flera smarta monteringsmetoder".
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STÄNGSELSYSTEM
PANELSYSTEM

PORTUGAL
VIKING
SAFE
GUARD

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande
Viking Safe är ett stängselsystem som håller sin form och ger ett professionellt
intryck. De vertikalt och horisontellt löpande gallerstavarna är punktsvetsade mot
varandra i kryssförband.
Viking Safe Paneler
● Vertikal tråd: Ø 5 mm
● Horisontell tråd: Ø 6 mm (dubbelt)
● Maskstorlek: 50/200 eller 100/200 mm
● Panellängd: 2510 mm
● Panelhöjd: 630-2430 mm (ytterligare höjder på förfrågan)

3 monterings metoder

Alfa

Beta

Speed

Viking Guard Stängselstolpar
● Viking Guard Speedstolpar
● Viking Guard Alfastolpar
● Viking Guard Betastolpar
Håller formen och är lätta att montera
Viking Safe har kraftiga trådar som är bockade och svetsade mot varandra i
kryssförband som hjälper stängslet att hålla formen. Detta ger en användarvänlig
uppsättning.

PRODUKT FINESS
"Supersnabbt att montera i långa sträckor,
även för sluttande mark. Långvarande och
prisvärt system".
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PANELSYSTEM

ALFA

BETA

SPEEDFIXING

SIGMA

ALFA
Alfasystemet består av en 60x40 stolpar som är förborrade för fästelement för Viking Alfa Panelsystem för att göra installationen enklare
och snabbare. Viking Alfa Stolpar är anpassade till paneler som skarvas på stängselstolpen och som tack vare utformningen av Viking Alfa
Stolpar och dess fästelement skapar ett starkare stängselsystem.
BETA
Betasystemet består av 60x40 stolpar som är förborrade för fästelement för Viking Beta Panelsystem för att göra installationen enklare
och snabbare. Med Viking Beta Stolpar kan du skarva panelerna löpande med ett Beta skarvbleck som möjliggör flexibelt avstånd mellan
stängselstolparna och gör systemet snabbare och mer ekonomiskt att installera, samtidigt som man får ett starkt stängselsystem.
SPEEDFIXING
Stolparna är tillverkade av fyrkantsrör 60x40mm för bästa stabilitet. Det unika med speed xing systemet är att stolparna är helt oborrade.
I detta systemet ingår ett plastlock med krokar på vilket gör att man hänger upp panelen i dessa. Sedan fäster man panelerna med hjälp av
Speed xing beslaget.
SIGMA
Viking Sigma Stängselstolpar kompletterar Viking Guard och Viking Safe Panelsystem. Paneler i SYSTEM SIGMA hängs upp på monteringsfäste som nns under varje rad av dubbla horisontella stänger som monteras med hjälp av trycklister.

Alfa Beslag 60x40
Artikelnr. A5197

Beta Skarvbeslag 8/6/8
Artikelnr. A6109

Lock med krok till 60x60 svart
Artikelnr. 3264

U-beslag till 60x40 Speed Fixing
Artikelnr. A3265

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

Lock med krok till 60x40 svart
Artikelnr. 3266

U-beslag till 60x60 Speed Fixing
Artikelnr. A3268
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STÄNGSELSYSTEM
PANELSYSTEM

PORTUGAL
VIKING
BASIC
GUARD

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande
Viking Basic är ett stängselsystem som håller sin form och ger ett professionellt
intryck. De vertikalt och horisontellt löpande gallerstavarna är punktsvetsade mot
varandra i kryssförband.
Viking Basic Paneler
• Vertikal tråd: Ø 5 mm
• Horisontell tråd: Ø 5 mm (enkel)
• Maskstorlek: 50/200 eller 100/200 mm
• Panellängd: 2510 mm
• Panelhöjd: 630-2430 mm (ytterligare höjder på förfrågan)

3 monterings metoder

Alfa

Beta

Speed

Viking Basic Stängselstolpar
• Viking Speedstolpar
• Viking Alfastolpar
• Viking Betastolpar
Håller formen och är lätta att montera
Viking Basic har kraftiga trådar som är bockade och svetsade mot varandra i
kryssförband som hjälper stängslet att hålla formen. Detta ger en användarvänlig
uppsättning.

PRODUKT FINESS
"Stabilt system med tunnare trådar och
älskvärd design. Finns även 3 meters breda
paneler".
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PANELSYSTEM

ALFA

BETA

SPEEDFIXING

ALFA
Alfasystemet består av en 60x40 stolpar som är förborrade för fästelement för Viking Alfa Panelsystem för att göra installationen enklare
och snabbare. Viking Alfa Stolpar är anpassade till paneler som skarvas på stängselstolpen och som tack vare utformningen av Viking Alfa
Stolpar och dess fästelement skapar ett starkare stängselsystem.
BETA
Betasystemet består av 60x40 stolpar som är förborrade för fästelement för Viking Beta Panelsystem för att göra installationen enklare
och snabbare. Med Viking Beta Stolpar kan du skarva panelerna löpande med ett Beta skarvbleck som möjliggör flexibelt avstånd mellan
stängselstolparna och gör systemet snabbare och mer ekonomiskt att installera, samtidigt som man får ett starkt stängselsystem.
SPEEDFIXING
Stolparna är tillverkade av fyrkantsrör 60x40mm för bästa stabilitet. Det unika med speedfixing systemet är att stolparna är helt oborrade.
I detta systemet ingår ett plastlock med krokar på vilket gör att man hänger upp panelen i dessa. Sedan fäster man panelerna med hjälp av
Speedfixing beslaget.

Alfa Beslag 60x40
Artikelnr. A5217

Beta Skarvbeslag
Artikelnr. A5200

Lock med krok till 60x60 svart
Artikelnr. 3264

U-beslag till 60x40 Speed Fixing
Artikelnr. A3265
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Lock med krok till 60x40 svart
Artikelnr. 3266

U-beslag till 60x60 Speed Fixing
Artikelnr. A3268
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STÄNGSELSYSTEM
PANELSYSTEM

PORTUGAL GUARD
NCBS

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande
Icke-Ledande Stängselsystem är ett stängselsystem som håller sin form och
ger ett professionellt intryck. Eftersom systemet inte är av metall, är vikten per
kvadratmeter mycket lättare än stål, men ändå är det nästan lika starkt. Typiska
NCBS-Paneler kan motstå stötbelastningar på mer än 900kg.
Icke-Ledande Paneler
• Paneltjocklek: 13 mm eller 25 mm
• Maskstorlek: 60x60 eller 45x45 mm
• Panellängd: 3700 mm
• Panelhöjd: 900 mm eller 1200 mm
Håller formen och är lätta att montera
Icke-Ledande Stängselpaneler är till verkade av ett kraftigt kompositmaterial som
hjälper stängslet att hålla formen. Detta ger en användarvänlig uppsättning.

Installation av paneler

Lång livslängd
Det Icke-Ledande stängselsystemet tillverkas av ett kompositmaterial och är
därför underhållsfritt, är inte föremål för korrosion och är resistent mot ultraviolett strålning.

PRODUKT FINESS
"Robust strongt men lätt system. Allt i icke
strömledande material: stolpar, paneler och
beslag m.m. ".
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Installation av stolpar
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BOSTADSSTAKET

STÄNGSELSYSTEM
BOSTADSSTAKET

PORTUGAL GUARD
DIAMOND

Ett ovanligt staketutförande, utsmyckad design och sofistikerad
form
Den här typen av staket skänker eleganta hem en lyxig känsla och ökad prestige.
Det är ett utmärkt alternativ till staket kring exklusiva villor och bostäder, historiska byggnader, kyrkor, myndighetsbyggnader och kontor.
En kraftig konstruktion
Bostadsstaket systemet är tillverkat av massiva stålprofiler eller kraftiga fyrkantiga
profiler som svetsas för att bilda en styv panel, beroende på vilken modell som väljs. Demex Diamond Bostadsstaket system består av speciellt utformade paneler,
stolpar och fästelement som skapar ett estetiskt tilltalande och kraftigt staket som
varar livet ut.
Ett tillräckligt stort sortiment som passar alla smaker
Diamond Bostadsstaketsystem har utvecklats för att omfatta alla smaker, med alla
modeller som konkav, konvex eller raka paneler och med en rad olika toppar för
vertikala profiler och staketstolpar. Diamond Bostadsstaket är också tillgängligt i
praktiskt taget alla RAL-kulörer.

Detaljer

PRODUKT FINESS
"Elegant löpande system. Panelerna kan
beställas separat utan stolpar".

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

17

BOSTADSSTAKET

STÄNGSELSYSTEM
BOSTADSSTAKET

PORTUGAL GUARD
GOLD

Modernitet i ett moderiktigt utförande
Ett originellt utförande, vilket ger tomterna en unik, individuell karaktär och som
understryker deras ovanliga natur. Ett brett utbud av standard- och specialfärger
samt standard- och skräddarsydda storlekar.
En kraftig konstruktion
Gold Bostadsstaket system är tillverkat av massiva stålprofiler eller kraftiga fyrkantiga profiler som svetsas för att bilda en styv panel, beroende på modell som
väljs. Demex Gold Bostadsstaket system består av speciellt utformade paneler,
stolpar och fästelement som skapar ett estetiskt tilltalande och kraftigt staket som
varar livet ut.
Ett tillräckligt stort sortiment som passar alla smaker
Gold Bostadsstaket system har utvecklats för att omfatta alla smaker, med alla
modeller som konkava, konvexa eller raka paneler, med en rad olika toppar för
vertikala profiler och staketstolpar. Gold Bostadsstaket är också tillgängligt i praktiskt taget alla RAL-kulörer.

Detaljer

PRODUKT FINESS
"Robust säkert och snyggt stängsel. Panelerna kan beställas separat".
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STÄNGSELSYSTEM
BOSTADSSTAKET

PORTUGAL GUARD
SAFIR

Klassisk form, raka linjer och många olika tillgängliga alternativ
Detta modellkoncept är det perfekta komplementet till enkla former och moderna
byggnader.
En kraftig konstruktion
Safir Bostadsstaket system är tillverkat av massiva stålprofiler eller kraftiga fyrkantiga profiler som svetsas för att bilda en styv panel, beroende på vilken modell
som väljs. Safir Bostadsstaket består av speciellt utformade paneler, stolpar och
fästelement som skapar ett estetiskt tilltalande och kraftigt staket som varar livet
ut.
Ett tillräckligt stort sortiment som passar alla smaker
Safir Bostadsstaket system har utvecklats för att omfatta alla smaker, med alla
modeller som konkava, konvexa eller raka paneler och med en rad olika toppar
för vertikala profiler och staketstolpar. Safir Bostadsstaket är också tillgängligt i
praktiskt taget alla RAL-kulörer.

Detaljer

PRODUKT FINESS
"Ekonomiskt och stilrent modernt stängsel.
Håller år ut och år in. Panelerna kan beställas separat".

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

STÄNGSELSYSTEM
SKJUTGRIND

PORTUGAL GUARD
HÖKEN

Höken Fribärande Skjutgrind är Svalans storebror, med en öppning på upp till
8 m bred som enkelbladig grind eller upp till 16 m breda som dubbelbladiga
grindar. De använder samma marknadsledande teknik som gör Demex Fribärande
Skjutgrindar till Skandinaviens bästa skjutgrindar, enligt våra kunder.
Problemfri drift
• Finns både som manuellt manövrerad och med automatisk drift
• Konstruerade och tillverkade för att öppna och stänga lätt tack vare EASYROLL
hjulsystem
Stark konstruktion och estetiskt tilltalande utseende
• Stålramskonstruktion av 100x100 fyrkantsprofiler med 25x25 fyrkantsprofiler
som standardfyllning
• Fyllningar av Viking Guard eller Viking Basic paneler finns tillgängliga för att
matcha stängselsystem som används
• Skjutgrindar kan tillverkas med skräddarsydd fyllning som passar kundens val
• Alla skjutgrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard
• Skjutgrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i standardfärger som Olivgrön
(OG), Mörkgrön (MG) och Svart (SV)
• Skjutgrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i alla andra RAL-kulörer
• Fotoceller, fordonsdetektorer, varningslampor och trafikljus kan monteras

Easyroll hjulsystem

PRODUKT FINESS
"Anpassad efter nordisk klimat. Kraftig
och enkel att montera. Valfri fyllning som
tillval. EASY roll hjulsystem".
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SKJUTGRINDAR

STÄNGSELSYSTEM
SKJUTGRIND

PORTUGAL GUARD
SVALAN

Svalan Fribärande Skjutgrind är Demex mest sålda skjutgrind, med en öppning
på upp till 7 m bred som enkelbladig grind eller upp till 14 meter bred som
dubbelbladiga grindar. De har samma marknadsledande teknik som gör Demex
fribärande skjutgrindar till Skandinaviens bästa skjutgrindar, enligt våra kunder.
Problemfri drift
• Finns både som manuellt manövrerad och med automatisk drift
• Konstruerade och tillverkade för att öppna och stänga lätt tack vare EASYROLL
hjulsystem
Stark konstruktion och estetiskt tilltalande utseende
• Stålramskonstruktion av 60x60 fyrkantsprofiler med fyllning av 25x25
fyrkantsprofiler som standard
• Fyllning av Viking Guard eller Viking Basic Paneler finns tillgängliga för att
matcha stängselsystem som används
• Skjutgrindar kan tillverkas med skräddarsydd fyllning som passar kundens val
• Alla skjutgrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard
• Skjutgrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i standardfärger som Olivgrön
(OG), Mörkgrön (MG) och svart (SV)
• Skjutgrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i alla andra RAL-kulörer

Easyroll hjulsystem

EASY Access
• Teckna EASY Support Avtal för att garantera felfri drift under de kommande
åren
• Skjutgrindar kan öppnas eller stängas med vilken metod som helst;
mobiltelefon, fjärrkontroll, nyckelbrytare, kodlås eller andra operativsystem

PRODUKT FINESS
"Anpassad efter nordiskt klimat. Unik och
enkel att installera. Finns som manuell
och med motor eller förberedd för motor.
Uppfyller försäkringskraven".

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

STÄNGSELSYSTEM
SKJUTGRIND

PORTUGAL GUARD
ÖRNPORTEN

Örnporten Fribärande Skjutgrind är den starkaste varianten i sortimentet, med
en öppning på upp till 18 m bred som enkelbladig grind eller upp till 36 m bred
som dubbelbladiga grindar De använder samma marknadsledande teknik som gör
Demex Fribärande Skjutgrindar till Skandinaviens bästa skjutgrindar, enligt våra
kunder.
Problemfri drift
• Finns både manuellt manövrerad och med automatisk drift
• Konstruerade och tillverkade för att öppna och stänga lätt tack vare
EASYROLL hjulsystem
Stark konstruktion och estetiskt tilltalande utseende
• Automatiskt manövrerade skjutgrindar kan fås utrustade med klämskydd och
nödstopp
• Fotoceller, fordonsdetektorer, varningslampor och trafikljus kan monteras

Easyroll hjulsystem

EASY Access
• Teckna EASY Support Avtal för att garantera felfri drift under de kommande
åren
• Skjutgrindar kan öppnas eller stängas med vilken metod som helst;
mobiltelefon, fjärrkontroll, nyckelbrytare, kodlås eller andra operativsystem
• En fordonsdetektor kan monteras för att öppna och stänga skjutgrinden
• Ett årsur kan monteras för att öppna och stänga skjutgrindar på
förprogrammerade tidpunkter
• Skjutgrindar kan programmeras för att öppnas delvis för fotgängares tillträde
• En standby funktion kan aktiveras för att spara energi medan grinden inte är
i drift

PRODUKT FINESS
"Anpassad efter nordiskt klimat. Superkraftig
grind. Finns som manuell och med motor
eller förberedd för motor. Uppfyller
försäkringskraven. EASY roll hjulsystem".
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SKJUTGRINDAR

STÄNGSELSYSTEM
SKJUTGRIND

PORTUGAL GUARD
UGGLAN

Ugglan Skjutgrind är det mest prisvärda alternativet till de dyrare frigående
skjutgrindarna, med en öppning på upp till 12 m bred som enkelbladig grind eller
upp till 24 m bred som dubbelbladiga grindar. Ugglan Skjutgrind är en manuell
skjutgrind som styrs genom en Hendersson skena och ett noshjul på grindens
framkant.
Problemfri drift
• Finns bara som manuellt manövrerad
• Konstruerade och tillverkade för att öppna och stänga lätt tack vare EASYROLL
hjulsystem
Stark konstruktion och estetiskt tilltalande utseende
• Stålramskonstruktion av 60x60 fyrkantsprofiler med fyllning av 20x20
fyrkantsprofiler som standard
• Fyllning av Viking Guard eller Viking Basic Paneler finns tillgängliga för att
matcha stängselsystem som används
• Skjutgrindar kan tillverkas med skräddarsydd fyllning som passar kundens val
• Alla skjutgrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard
• Skjutgrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i standardfärger som Olivgrön
(OG), Mörkgrön (MG) och svart (SV)
• Skjutgrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i alla andra RAL-kulörer

Enkelt eller dubbel noshjul

PRODUKT FINESS
"Manuell ekonomisk Skjutgrind med tre
rader taggtråd. Välj bland valfri kulör. Kan
gjutas ner eller bultas fast med fotplattorstolpar".

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

STÄNGSELSYSTEM
SLAGGRIND

PORTUGAL GUARD
GUSTAVSSON

Gustavsson Villagrindar har samma konstruktion som vårt Pettson sortiment.
De säkrar din egendom samtidigt som de har ett rent utseende, men är utformade som en säkrare grind, komplett med ett Locinox cylinderlås system.
Användningsområden
Villor och skolor.
Brett sortiment
Gustavsson Villagrindar finns för en rad olika öppningar, som standard 0,8 m,
1,0 m, 1,2 m eller 1,5 m höga och enkla grindblad upp till 2 m breda, dubbla
grindblad upp till 4 m breda, en kombination av ett 2 m grindblad och ett 1 m
grindblad skapar en 3 m öppning eller som ett enkelt 1 m grindblad. Demex kan
även tillverka Gustavsson Villagrindar för att passa din applikation, som omfattar
större öppningar om det är det du önskar.
Genomtänkt konstruktion
Gustavsson Villagrindar är tillverkade av en stålram 40x40 fyrkantsprofiler, som
standard med krenellerad nätfyllning och även med ett urval av profiler, t.ex.
Viking Basic eller Viking Guard fyllning. Grindarna har som standard med ett
Locinox lås, Locinox marksprint och starkare gångjärn.

Lås

Rent utseende
Gustavsson Villagrind sortiment kan levereras Z-LACK lackerat eller GALV-FE
varmförzinkat för att passa just ditt val.

PRODUKT FINESS
"Kraftig och långvarande villagrind med
Locinoxlås. Finns i valfri kulör och valfri
höjd & öppningsbredd".
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SLAGGRINDAR

STÄNGSELSYSTEM
SLAGGRIND

PORTUGAL GUARD
PETTSON

Pettson Villagrindar har noggrant utformats för att uppfylla kraven för husägare,
och för användning på skolgårdar där det är viktigt att barn hålls inne på gården
samtidigt som de skapar en ren och bekväm entré till ditt hem eller till skolgården.
Användningsområden
Villor och skolor.
Brett sortiment
Pettsson Villagrindar finns för en rad olika öppningar, som standard 0,8 m, 1,0 m,
1,2 m eller 1,5 m höga och enkla grindblad upp till 2 m breda, dubbla grindblad
upp till 4 m breda, en kombination av ett 2 m grindblad och ett 1 m grindblad
skapar en 3 m öppning eller som ett enkelt 1 m grindblad. Demex kan även
tillverka Pettsson Villagrindar för att passa din applikation, som omfattar större
öppningar om det är det du önskar.

Lås

Genomtänkt konstruktion
Pettson Villagrindar är tillverkade av en stålram 40x40 fyrkantsprofiler, som
standard med krenellerad nätfyllning och även med ett urval av profiler, t.ex.
Viking Basic eller Viking Guard fyllning. Grindarna har som standard med ett
lyftlås, som kan bytas ut mot andra säkrare låssystem.
Rent utseende
Pettson Villagrind sortiment kan levereras Z-LACK lackerat eller GALV-FE
varmförzinkat för att passa just ditt val.

PRODUKT FINESS
"Kraftig och långvarande barnstugegrind
förberett för valfritt lyftlås. Finns i valfri
kulör och valfri höjd & öppningsbredd".

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

25

SLAGGRINDAR

STÄNGSELSYSTEM
SLAGGRIND

PORTUGAL GUARD
ROBUST

Robust Industri Slaggrind är Demex mest sålda slaggrind, med en öppning
på upp till 6 m bred som enkelbladig grind eller upp till 12 m bred som
dubbelbladiga grindar. De har samma marknadsledande teknik som gör Demex
slaggrindar till Skandinaviens bästa slaggrindar, enligt våra kunder.
Problemfri drift
• Finns både manuellt manövrerad och med automatisk drift
• Konstruerade och tillverkade för att öppna och stänga lätt tack vare EAS
OPEN gångjärnssystem
Stark konstruktion och estetiskt tilltalande utseende
• Stålramskonstruktion av 60x60 fyrkantsprofiler med fyllning av 20x20
fyrkantsprofiler som standard
• Fyllning av Viking Guard eller Viking Basic Paneler finns tillgängliga för att
matcha stängselsystem som används
• Slaggrindar kan tillverkas med skräddarsydd fyllning som passar kundens val
• Alla slaggrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard
• Slaggrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i standardfärger som Olivgrön
(OG), Mörkgrön (MG) och Svart (SV)

Taggtråd

Säkerhet enligt standard
• Automatiskt manövrerade slaggrindar är utrustade med klämskydd och
nödstopp som standard
• Fotoceller, fordonsdetektor, varningslampor och trafikljus kan monteras

PRODUKT FINESS
"Ekonomisk grind enligt nordisk standard.
Kan öppnas 180 eller 90 grader. Gjuts ner
eller bultas fast med fotplattor".
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VIKGRINDAR

STÄNGSELSYSTEM
VIKGRIND

PORTUGAL
JET
GATE GUARD

Jet Gate uppfanns för Dig som tycker om saker som arbetar fort. Jet Gate öppnar
sig väldigt snabbt. Den ger Dig fullständigt skydd på grund av den snabba
stängningen.
Huvudfördelar:
• Supersnabb: Manöverhastighet från 300-1800mm/sek.
• Kan öppnas och stängas många gånger varje timme.
• Kräver ett minimum av utrymmer för grindbladens rörelser.
• Tillverkad av godkända standardkomponenter – testade under många år i
nordligt klimat.
• Ingen övre portal – väl anpassad för höga fordon.
• Inga spår i marken, eller lås i körbanan – väl anpassad för tunga fordon och
grävmaskiner.
• Grindbladen drivs med länkade armar vilket tillåter snabb öppning, stängning
– även när packad snö täcker marken.
• Helautomatik
• 2 års garanti (automatik)

Sveriges snabbaste grindautomatik

JetGate Utförande:
Svensk design
Ramkonstruktion: 60x60mm
Profil 25x25mm
Stolpar 150x150mm / 180x180mm
Grinden är tillverkad av robust stål och galvaniseras eller lackas i valfri färg.
Produkten har tre rader taggtråd så att det passar till stängslet på var sida av
grinden samt uppfyller försäkringskraven. Detta är dock valfritt.

PRODUKT FINESS
"Konstruerad för nordisk klimat för att
öppnas supersnabbt många gånger om
dygnet. Levereras Plug’ N Play”.

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

27

ROTATIONSGRINDAR

STÄNGSELSYSTEM
ROTATIONSGRIND

PORTUGAL GUARD
HUGGORMEN

Demex kan erbjuda Huggormen Rotationsgrind som är ett vändkors, för att
kontrollera tillträdet till din fastighet. Det finns ett brett spektrum av olika
vändkors för fotgängare, cyklar eller varor. Alla Demex vändkors är tillverkade
med en marknadsledande teknik som uppskattas av våra kunder.
Patenterat låssystem med ändpunkt
Det patenterade ändpunktslåssystemet förhindrar användaren ifrån att bli
instängd i vändkorset.
Utbud av olika varianter passar alla applikationer
Huggormen Rotationsgrind finns för endast fotgängartillträde eller kan kombineras
med integrerad cykelgrind, slaggrind för transport av varor, nödutgångsfunktion
eller som säkerhetslösning med höga krav.
Stark problemfri konstruktion
Huggormen Rotationsgrind har utformats och testats för att hålla. Vändkorsets
kolumn och stänger är tillverkade av rostfritt eller galvaniserat stål och
mekanismen har testats noggrannt för att fungera för otaliga öppningar.

Motoriserad och manuell

Lätt att använda
Huggormen Rotationsgrind är bekväm och enkel att använda, tack vare
rotationshastigheten som ändras så att den matchar personen som är på väg in.

PRODUKT FINESS
"Kraftfull och snabb. Finns som manuell
och motoriserad samt även med inbyggda
lampor".

28

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

VIKGRINDAR

STÄNGSELSYSTEM
VERTIKALGRIND

PORTUGAL GUARD
SVANEN

Svanen Vertikalgrind är en helt unik uppåtgående grind. När den är stängd är
Svanen Vertikalgrind robust och samtidigt estetiskt tilltalande. Tack vare det
överraskande och eleganta sätt den öppnar på fortsätter det att vara en upplevelse
att öppna denna grind gång på gång. När den är öppen är Svanen Vertikalgrind
smäcker och iögonfallande, särskilt när man lagt till en företagslogotyp eller någon
annan text.
En robust men ändå elegant konstruktion
Tack vare designen på Svanen Vertikalgrind behöver den inte det utrymme som
en vanlig grind kräver när den är öppen. Svanen Vertikalgrind kan monteras i en
befintlig öppning och klarar sluttande terräng utan problem.
Svanen Vertikalgrind är en mycket stark grind; huvudbalken är av stål 80x160x4
mm varmförzinkad och pulverlackerad. Profilerna är tillverkade av aluminium
40x20 mm upp till 2 m höjd och över 2 m är de av stål, varmförzinkat och
pulverlackerat. Alla bultar är av rostfritt stål.

Kundanpassad logga storlek

Ljudlös säker drift
Tack vare den skickligt utformade mekanismen och kraftfulla hydraulmotorn
fungerar Svanen Vertikalgrind i alla väder: regn, vind och snö. I själva verket
fungerar en 10 m Svanen Vertikalgrind även när vindhastigheten når 40 m/s.
Säkerheten sköts av infraröda ljusridåer var 5:e cm på insidan och utsidan av
grinden, som förhindrar att grinden öppnas eller stängs samt gör det omöjligt att
fastna i grinden.
Stort urval av färger och storlekar
Svanen Vertikalgrind finns GALV-FE galvaniserad eller Z-LACK pulverlackerad.

PRODUKT FINESS
"Estetisk design och öppnas brett och tar
minimal plats. Företagslogga kan synas i
öppet läge".

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

SKJUTGRINDS

AUTOMATIK

Automatisering av dina skjutgrindar öppnar ett stort utbud av extra funktioner,
fördelar och ökad säkerhet, såsom att skydda din egendom från stöld, men även
skydda dem som du bryr dig om.
EASY skjutgrinds automatik för enkelbladiga skjutgrindar
Automatik för enkelgrindar består utav styrskåp, styrenhet, klämskydd, lampor,
kablar och elektronik samt en motor som monteras på grindstativets motorplatta
och driver grindbladet med ett kugghjul. Kugghjulet på motorn driver den
fribärande skjutgrinden med hjälp av kuggstången som finns på grindbladet. Finns
ingen kuggstång kan det köpas till, med automatiken. Motorn drivs av styrenheten
i styrskåpet, som placeras på grindstativet, där framdragen ström finns tillgängligt.
EASY skjutgrinds automatik för dubbelbladiga skjutgrindar
Automatik för dubbelgrindar består utav delar likt, som för enkelbladen fast med
dubbla motorer. Motorn bortom närhet till styrskåp drivs med framdragen ström
via styrskåpet. Kabeln grävs ner i kabelrör ca 40-100cm undertill grindöppningen
(om det är möjligt, annars vid annat lämpligt och säkert ställe).

5 års garanti

PRODUKT FINESS
"Snabb, smidig, tystgående, pålitlig och
flerfunktionell automatik".

Support av automatik
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SKJUTGRINDS AUTOMATIK

Motorspel

Styrskåp

Klämskydd

Fotocell

Nödstopp

Infraröd överföring
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SLAGGRINDS AUTOMATIK

SLAGGRINDS

AUTOMATIK

EASY slaggrinds automatik ses ofta öppna och stänga grindarna på
användningsområden med krav på högsäkerhet. De är utformade och anpassade
för Demex alla olika slaggrindar och lämpade efter nordiskt klimat.
EASY Slaggrinds automatik för enkelbladiga grindar
Automatik för enkelgrindar består utav styrskåp med styrenhet och tillbehör
samt en motorarm som monteras på grindstolpen och fästs på grindbladet.
Motorarmen drivs av styrenheten i styrskåpet, som placeras bredvid grinden, där
framdragen ström finns tillgängligt.
EASY Slaggrinds automatik för dubbelbladiga grindar
Automatik för dubbelgrindar består utav delar likt, som för enkelbladen fast
med dubbla motorarmar. Motoramen bortom närhet till styrskåp drivs med
framdragen ström via styrskåpet. Kabeln grävs ner i kabelrör ca 40cm undertill
grindöppningen.

5 års garanti

PRODUKT FINESS
"Driftsäker och smart automatik. Beprövad
och anpassad för nordiskt klimat".

Support av automatik
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SLAGGRINDS AUTOMATIK

Motorspel

Styrskåp

Klämskydd

Fotocell

Nödstopp

Armsystem

Magnetlås

Easy fordonsdetektor
- TILLVAL -

Easy GSM-modul
- TILLVAL -

Signallampa
- TILLVAL -

Easy Handsändare
- TILLVAL -

Tidur
- TILLVAL -
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VIKGRINDS AUTOMATIK

VIKGRINDS

AUTOMATIK

EASY vikgrinds automatik ses ofta öppna och stänga grindarna på
användningsområden med krav på högsäkerhet. De är utformade och anpassade
för Demex Jet-Gate och lämpade efter nordiskt klimat.
EASY vikgrinds automatik främsta egenskaper består av: snabb manövrering,
mångsidig funktion, metodisk utförande, kultur beprövat system och kraftig
utformning.
EC1101
Automatik för dubbelbladiga VIK-grindar med eller utan tagg för grindar från
2 till 7meters öppningsbredd. Automatiken är en komplett lösning med alla
elektromekaniska delar som behövs för montage. D.v.s. Motorer, klämskydd,
automatikskåp, kablar. elektronik m.m.
EC1109
Automatik för enkelbladiga VIK-grindar med eller utan tagg från 2-3,5meters
öppningsbredd. Automatiken är en komplett lösning med alla elektromekaniska
delar som behövs för montage. D.v.s. Motorer, klämskydd, automatikskåp, kablar,
fordonsdetektor, elektronik m.m.

5 års garanti

EC1103
Automatik för dubbelbladiga VIK-grindar med eller utan tagg. Automatiken är en
komplett lösning med alla elektromekaniska delar som behövs för montage. D.v.s.
Motorer, klämskydd, automatikskåp, kablar. elektronik m.m.

PRODUKT FINESS
"Stark, säker och hållbar automatik för
nordiskt klimat samt mycket pålitlig och väl
presterande".
Support av automatik
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VIKGRINDS AUTOMATIK

Motorspel

Styrskåp

Klämskydd

Fotocell

Nödstopp

Armsystem

Magnetlås

Easy fordonsdetektor
- TILLVAL -

Easy GSM-modul
- TILLVAL -

Signallampa
- TILLVAL -

Easy Handsändare
- TILLVAL -

Tidur
- TILLVAL -
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AUTOMATISKA BOMMAR

VÄGBOM

SPEED+ (0,9sek)
3000

Speed+ är Demex superbom för öppningsbredd 1-3 meter. Öppnar på 0,9
sekunder.
Speedfamiljens sortiment på elektriska bommar är Demex storsäljare.
Speedbommarna är vertikalbommar som öppnar och stänger 90° mjukt men
fartfullt och säkert. Speedbommarna fungerar utmärkt både för vänster- och
högermontage.
De prisvärda och väl omtyckta bommarna vinner marknadens intresse på grund
av flera aspekter och fördelar:
• Förträfflig och hållbar kvalité
• Pålitlig flerfunktionell mekanism
• Säker, snabb och mångsidig manövrering
• Driftsäker och garanterad elektronik och mekanism

Lackerat eller rostfritt

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

Tekniska data
Matningsspänning: 230 V AC
Motorspänning:

24 V AC

Effekt:

300 W

Max vridmoment: 200 Nm
Spärrbredd:

1-3m

Öpningstid:

0,9 s

Arbetstemperatur: -20˚ - +55˚
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AUTOMATISKA BOMMAR

VÄGBOM

SPEED G2000 - G3750

Ekonomisk & stark bom för öppningsbred 2-4meter.
Speedfamiljens sortiment på elektriska bommar är Demex storsäljare.
Speedbommarna är vertikalbommar som öppnar och stänger 90° mjukt men
fartfullt och säkert. Speedbommarna fungerar utmärkt både för vänster- och
högermontage.
De prisvärda och väl omtyckta bommarna vinner marknadens intresse på grund
av flera aspekter och fördelar:
• Förträfflig och hållbar kvalité
• Pålitlig flerfunktionell mekanism
• Säker, snabb och mångsidig manövrering
• Driftsäker och garanterad elektronik och mekanism
Speedbommarna är anpassade för Nordisk klimat och passar för 1-6,5 meters
öppningar som enkelbom och för 6,5-13meters öppningar som dubbelbom.
Demex tillverkar och förprogrammera bommarna plug n’ play efter kundens
önskemål. Driftsättning och serviceavtal offereras på begäran.

Lackerat eller rostfritt

Tekniska data
Matningsspänning: 230 V AC
Motorspänning:

24 V AC

Effekt:

300 W

Max vridmoment: 200 Nm
Spärrbredd:

1-4m

Öpningstid:

2-6s

Arbetstemperatur: -20˚ - +55˚
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AUTOMATISKA BOMMAR

VÄGBOM

SPEED G4500 - G6500

Ekonomisk & stark bom för öppningsbred 4,5-6,5meter.
Speedfamiljens sortiment på elektriska bommar är Demex storsäljare.
Speedbommarna är vertikalbommar som öppnar och stänger 90° mjukt men
fartfullt och säkert. Speedbommarna fungerar utmärkt både för vänster- och
högermontage.
De prisvärda och väl omtyckta bommarna vinner marknadens intresse på grund
av flera aspekter och fördelar:
• Förträfflig och hållbar kvalité
• Pålitlig flerfunktionell mekanism
• Säker, snabb och mångsidig manövrering
• Driftsäker och garanterad elektronik och mekanism
Speedbommarna är anpassade för Nordisk klimat och passar för 1-6,5 meters
öppningar som enkelbom och för 6,5-13meters öppningar som dubbelbom.
Demex tillverkar och förprogrammera bommarna plug n’ play efter kundens
önskemål. Driftsättning och serviceavtal offereras på begäran.

Lackerat eller rostfritt

Tekniska data
Matningsspänning: 230 V AC
Motorspänning:

24 V AC

Effekt:

300 W

Max vridmoment: 600 Nm
Spärrbredd:

4,5 - 6,5 m

Öpningstid:

4-8s

Arbetstemperatur: -20˚ - +55˚
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AUTOMATISKA BOMMAR

VÄGBOM

FORCE GARD 4

Elegant prisvärd trafikbom. 1-4meters öppningsbredd.
Forcefamiljens breda sortiment består av designrika och säkra elektromekaniska
väg- och trafikbommar. Bommarna har en stark och mjuk öppna- och stäng
funktion och är mycket brukslämpliga i alla miljöer: Forcebommarna fungerar för
både vänster och högermontage.
Forcebommarnas fördelar bygger på:
• Driftsäker och pålitlig mekanism
• Mångsidiga och flerfunktionella elektroniska lösningar
• Strålande och hållbar kvalité
• Praktisk och elegant design
Forcebommarna är anpassade för Nordisk klimat och passar för 1-8 meters
öppningar som enkelbom och för 3-16meters öppningar som dubbelbom. Demex
tillverkar och förprogrammera bommarna plug n’ play efter kundens önskemål.
Driftsättning och serviceavtal offereras på begäran.

Lackerat eller rostfritt

Tekniska data
Matningsspänning: 230 V AC
Motorspänning:

24 V AC

Effekt:

300 W

Max vridmoment: 600 Nm
Spärrbredd:

1-4 m

Öpningstid:

2-6s

Arbetstemperatur: -20˚ - +55˚
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AUTOMATISKA BOMMAR

VÄGBOM

FORCE GARD 8

Kraftig och elegant vägbom. 4-8 meters öppningsbredd.
Forcefamiljens breda sortiment består av designrika och säkra elektromekaniska
väg- och trafikbommar. Bommarna har en stark och mjuk öppna- och stäng
funktion och är mycket brukslämpliga i alla miljöer: Forcebommarna fungerar för
både vänster och högermontage.
Forcebommarnas fördelar bygger på:
• Driftsäker och pålitlig mekanism
• Mångsidiga och flerfunktionella elektroniska lösningar
• Strålande och hållbar kvalité
• Praktisk och elegant design
Forcebommarna är anpassade för Nordisk klimat och passar för 1-8 meters
öppningar som enkelbom och för 3-16meters öppningar som dubbelbom. Demex
tillverkar och förprogrammera bommarna plug n’ play efter kundens önskemål.
Driftsättning och serviceavtal offereras på begäran.

Lackerat eller rostfritt

Tekniska data
Matningsspänning: 230 V AC
Motorspänning:

24 V AC

Effekt:

300 W

Max vridmoment: 600 Nm
Spärrbredd:

2-8m

Öpningstid:

4-8s

Arbetstemperatur: -20˚ - +55˚
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AUTOMATISKA BOMMAR

VÄGBOM

PERFORMANCE
GARD 12

Performance är Demex största vertikala elektromekaniska vägbom. Performance
är konstruerad med motvikt och klarar öppna och stänga en öppning på 24
meter på 10 sekunder. Performance vägbom används på områden som kräver
stora passagefiler och till kunder som kräver en stark, prisvärd och säker bom.
Mekanismen och elektroniken är konstruerad för arbete i hetsig miljö och
bommen gillar att öppna och stänga många gånger per dygn.
Performance marknadsvinnande fördelar bygger på:
• Driftsäker och pålitlig mekanism
• Mångsidiga och flerfunktionella elektroniska lösningar
• Strålande och hållbar kvalité
• Praktisk och elegant design
Vägbommarna är anpassade för Nordisk klimat och passar för 8-12 meters
öppningar som enkelbom och för 12-24 meters öppningar som dubbelbom.
Demex tillverkar och förprogrammera bommarna plug n’ play efter kundens
önskemål. Driftsättning och serviceavtal offereras på begäran.

Pulverlackerad Z-Lack

Tekniska data
Matningsspänning: 230 V AC
Motorspänning:

24 V AC

Effekt:

300 W

Max vridmoment: 600 Nm
Spärrbredd:

9-12 m

Öpningstid:

10 s

Arbetstemperatur: -20˚ - +55˚
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AUTOMATISKA BOMMAR

Easy fordonsdetektor
Artikelnr. ET2000

Easy GSM-modul med tidur
Artikelnr. 009725

Mobile support
Artikelnr. EC1014

Skarv - boom joint complete
Artikelnr. EC1030

Easy handsändare 4-kanals

Fast bomstöd

Artikelnr. EC1054

Artikelnr. EC1013

Reflex
Artikelnr. EC1015

Easy lite blixtljus - orange 230V
Artikelnr. EC1045

Speed+ safety housing
Artikelnr. EC10301
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MANUELLA BOMMAR

VÄGBOM

BOM-IT

60 x 60

Lås
Bom-it Manuell Vägbom låses med ett hänglås som standard.

50 x 50

x
40

40

45 x 45

60 x 60

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande
Bom-it Manuella Vägbommar öppna som en slaggrind upp till 7 m. Dessa bommar är framtagen för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna stänga av vägar eller
infarter.

Stark konstruktion
Bom-it Manuell Vägbomm är tillverkad av en stålkonstruktion med en ram och
stolpar av 60x60 fyrkantsprofiler.
Bom-max vägbommar är tillverkade utav en stålkonstruktion, med en ram av
90x90 fyrkantsprofiler och med stolpar av 120x120 fyrkantsprofiler.
Finns som standard i varmförzinkat utförande.
Kan fås Z-LACK pulverlackerad i standardkulöre: Olivgrön (RAL 6005), Mörkgrön (RAL 6009) och Svart (RAL 9005). Kan även fås lackerad i alla andra RALkulörer.

Stark konstruktion

Produktfakta:
• Längd: 4-7 m, ställbar
• Höjd: 1,0 m
• Montage: Bommens stolpar direktgjuts i schaktade hål, inget
ingjutningsfundament behövs.
• Låsalternativ: Hänglås funktion

PRODUKT FINESS
"Manuella enkla men gedigna vridbommar.
Varmförzinkade med 20 års livslängd".
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MANUELLA BOMMAR

VÄGBOM

BOM-MAX

Stark konstruktion
Bom-max vägbommar är tillverkade utav en stålkonstruktion, med en överliggare
av 90x90 fyrkantsprofiler och med stolpar av 150x150 / 90x90 fyrkantsprofiler
Finns som standard i varmförzinkat utförande.
Kan fås Z-LACK pulverlackerad i standardkulöre: Olivgrön (RAL 6005), Mörkgrön (RAL 6009) och Svart (RAL 9005). Kan även fås lackerad i alla andra RALkulörer.

60x60

150 x 150

Lås
Bom-it Manuell Vägbom låses med ett hänglås som standard.

90 x 90
x70
70

80 x 80

90x90

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande
Bom-max Manuella Vägbommar öppna som en slaggrind upp till 12 m. Dessa
bommar är framtagen för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna stänga av vägar
eller infarter.

Stark konstruktion

Produktfakta:
• Längd: up till 12m
• Höjd: 1,0 m
• Montage: Bommens stolpar direktgjuts i schaktade hål, inget
ingjutningsfundament behövs
• Bom-max vägbommar är tillverkade utav en stålkonstruktion, med en
överliggare av 90x90 fyrkantsprofiler och med stolpar av 150x150 / 90x90
fyrkantsprofiler
• Låsalternativ: Hänglås funktion

PRODUKT FINESS
"Manuella enkla men gedigna vridbommar.
Varmförzinkade med 20 års livslängd".
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UPPÅTGÅENDE VÄGBOMMAR

STÄNGSELSYSTEM
VÄGBOM

PORTUGAL GUARD
GIRRAFEN

Giraffen är en Uppåtgående Vägbom som är manuell. Den kan stänga vägar och
infarter upp till 9 m bredd. Bomröret balanseras med motvikt för lätt användning. Den är framtagen för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna stänga av
vägar eller infarter.
Finns som standard Z-LACK pulverlackerad i standardkulörer: Olivgrön(RAL
6005), Mörkgrön(RAL 6009) och Svart(RAL 9005). Kan även fås lackerad i alla
andra RAL kulörer.
Lås
Giraffen Uppåtgående Vägbom låses med hjälp av hänglås som standard. Kan fås
med nyckellås eller brandkårslås.
Stark konstruktion
Stativet tillverkas av en varmförzinkad, pulverlackerad stålkonstruktion och
bomröret är tillverkat av en vitt pulverlackerat 102 mm aluminiumrör. En motvikt balanserar bomröret.

Hangläs , nyckellås eller brandkårslås

Bommen vrider sig på tätade och underhållsfria lager.

PRODUKT FINESS
"Ekonomisk, säker och stabil vägbom. Giraffen används då platsen endast är 500mm
större än öppningsbredden".
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KOM IHÅG: Fri stängsel linje | Kabelmärkning | Va | Tele | Bredband | Antal meter staket | Höjd | Färg | Grindar | Hörn | Änd | Stag
Mask storlek | Försäkringsklass | Skyddsklass | Garanti | Serviceavtal | Bygglov

46

Demex AB, Norra Släthultsvägen 9, 333 30 Smålandsstenar, www.demex.se, tel. 0371-33540
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DEMEX AB
Norra Släthultsvägen 9
333 30 Smålandsstenar
e-mail: info@demex.se
tel: 0371 335 40

