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DEMEX
VIKING PANELER

Viking Basic Paneler
• Vertikal tråd: Ø 5 mm 
• Horisontell tråd: Ø 6 mm (enkel) 
• Maskstorlek: 50/200 eller 100/200 mm 
• Panellängd: 2510 mm 
• Panelhöjd: 630-2430 mm

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

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

BETA SAFETY SPEEDFIXING PS SÄK

OLIKA STÄNGSELSTOLPAR

Demex Viking Paneler kan levereras i alla kulörer
De vanligaste är: Varmförzinkat (FZV) Mörkgrön (MG) Olivgrön (OG) Svart (SV)



VIKING SMART

Viking smart smidesstaket är ett 

löpande och ledbart pallisad stängsel

• Stark (25x25 profiler)
• Håller form
• Lätta att montera
• Lång livslängd
• Levereras i flera höjder
• Levereras i alla kulörer

PORTUGAL GUARD

Portugal Guard inger ett både estetiskt och stabilt intryck 
vilket förebådar hög säkerhet. Det består av en panel 
av stående och liggande profiler. Kan fås med rak eller 
bågformad topp och med eller utan spets.

• Stark (30x20mm fyrkantprofiler)
• Lätta att montera
• Lång livslängd
• Finns som ledbar panel med rak
   eller spetsig topp



• Avskräckande - De flesta människor har
   en naturlig respekt för elektricitet.
• Larmar tidigt - Larmet utlöser redan innan 
   besökaren har hunnit in på området.
• Ett fysiskt hinder - Eltrådarna sitter tätt och 
   är förspända.
• Smärtsamt - En beröring av stängseltrådarna
   får snabbt ovälkomna besökare på andra tankar. 

Produktfördelar:

STÄNGSEL

ELSTÄNGSEL

V-FENCE VILTSTÄNGSEL & VILTGRIND V-FENCE MED STAPLELOK

DE-FENCE

De-Fence flätverksstängsel är ett vanligt 
nätstaket i Skandinavien, som oftast ses 
skydda industrifastigheter, men det används 
också i en rad andra applikationer.

Det består av galvat eller lackerat 
flätverksstängselnät och robusta 
stängselstolpar av fyrkantsstål i en mängd 
olika höjder från 0,5 m till 5 m!



JET-GATE VIKGRIND

• Öppnar upp till 1m/sek
• Kan öppnas och stängas många gånger varje timme
• Kräver minimalt med utrymme
• CE-märkt och TÜV certifikat
• Ingen övre portal – väl anpassad för höga fordon
• Inga spår i marken, eller lås i körbanan
• Helautomatisk
• Garantier: 5 år på grind, 2 år på automatik
  (Garantin täcker ej förslitningsdelar)

Jet-Gate vikgrind är TÜV typgodkänd för öppnings-
bredd upp till 14 meter. Jet-Gate vikgrind är försedd 
med extremt snabb svenskutvecklad automatik. Jet-
Gate öppnar upp till 1 meter per sekund.

JET-GATE Folding Gate

ROBUST Slaggrind

GUSTAVSSON Villagrind

ROBUST Gånggrind

COBRA Rotationsgrind

BAMSE Slaggrind

COBRA Cykel

Robust är Demex mest sålda slaggrind, med en 
öppning på upp till 6 m bred som enkelbladig 
grind.

Gustavsson Villagrindar/slaggrindar är utfor-
made som en säkrare grind, komplett med ett 
Locinox cylinderlås system.

Robust Industri Gånggrindar är Demex 
mest sålda gånggrind, en smidig lösning för 

persontrafik.

Dubbelriktad rotationsgrind för tillträde till
områden med begränsad behörighet.

Bamse Villagrindar finns för en rad olika 
öppningar, som standard 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m 
eller 1,5 m höga och upp till 2 m breda.

Dubbelriktad cykel rotationsgrind med cykel 
passagebredd 62cm



SKJUTGRINDAR

MANUELLA OCH ELEKTROMEKANISKA VÄGBOMMAR

SVALAN - upp till 7m HÖKEN - 8m

Demex skjutgrindar är utvecklade för att 
lätt kontrollera tillträdet till din egendom 
och är tillverkade för att hålla en livstid.

• Helautomatisk
• Utrustad med klämskydd och nödstopp
• CE-märkt 
• Tillverkad av robust stål och galvaniseras 
eller lackas i valfri färg.

ÖRNPORTEN - upp till 16m

SPEED XL SPEED FORCE GARD 4 FORCE GARD 8

En ekonomisk bom för
öppningsbred 2-4m.

En ekonomisk bom för
öppningsbred 4,5-6,5m.

Bom Secure är en robust manuell vägbom som öppnar som en 
slaggrind med längd upp till 5,5m. Bom Secure låses med ett 
hänglås som standard.

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.

Bredd: 3000 - 9000mm
Bomrör: Ø 102mm

En elegant bom för
öppningsbred 1-4m.

En elegant bom för
öppningsbred 4-8m.



RÄCKE & BÅGRÄCKE

SEKTIONSRÄCKEBÅGRÄCKERÄCKE SMIDIG
Sektionsräcke 1000x1000 48Ø FZV
Sektionsräcke 1000x2000 48Ø FZV 

Bågräcke 1000x1000 48Ø FZV
Bågräcke 1000x2000 48Ø FZV 

950mm höjd
Liggare /stolpar 44mm med kula

SKYDDSRÄCKEBÅGRÄCKE STRÄCKMETALL
Skyddsräcke 1000x1000  48Ø FZV
Skyddsräcke 1000x2000 48Ø FZV
Skyddsräcke 1000x3000 48Ø FZV 

Bågräcke 1000x1000  48Ø FZV
Bågräcke 1000x2000 48Ø FZV
Bågräcke 1000x3000 48Ø FZV 

KONTAKTA OSS OCH 
BESTÄLL ANPASSADE 
BARRIÄRER
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