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AFSKÆRMNINGER

SIKKERHEDSDØRE

LAGERSIKRING

MASKINAFSKÆRMNING

DEPOTRUM

Vi hjælper dig med at passe på de 
ting der betyder noget for dig

4
4
4
4
4



ProGuard ApS 
Styrmandsvænget 236

6710 Esbjerg V 
www.proguard .dk
info@proguard.dk

+45 53 88 87 87

Depotrum type G350 - trådnet 4

Kraftig bøjle over 
hængelås

Bagkant sikring
på dør

Sikkerhedsniveau

Systemet til normale 
sikkerhedsforhold

G350 Depotsrumsystem består 
af de samme trådnetsmoduler 
som anvendes i G450 systemet.
Forskellen er alene at G350 har 
en lidt enklere dørkonstruktion.

G350 giver rigtig meget 
sikkerhed for pengene - og der 
er ikke gået på kompromis med 
kvaliteten.
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Trådmoduler:

Vandrette tråde:
Lodrette tråde:
Maske #: 
Kantprofil:
Overflade:

Døre:

Dørprofil:
Vandrette tråde:
Lodrette tråde:
Maske #: 
Overflade:

ø 4,0 mm
ø 2,5 mm
38 x 96 mm
30 x 25 mm
Pre. galv.

30 x 30 mm
ø 4,0 mm
ø 2,5 mm
38 x 96 mm
Pulverlak RAL9006

ProGuard tilbyder:

     Uforpligtende rådgivning og tilbud
     Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
     Professionel montage eller selvbyg med byggevejledning
     Personlig og engageret byggeledelse
     Fair pris og færdigt arbejde
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Depotrum type G450 - trådnet 4
Boligforeningernes 
foretrukne
depotrumssystem

G450 Depotrumssystem er vort
mest solgte, ikke mindst fordi
dørene er opgraderet, og er 
blandt de bedste på markedet.
Kraftige rammer omkranser
den solide dør, med mange
sikkerhedsdetaljer. 
Dørene leveres både til hænge-
lås og EURO cylinder.

Høj sikkerhed til en fair pris.
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Trådmoduler:

Vandrette tråde:
Lodrette tråde:
Maske #: 
Kantprofil:
Overflade:

Døre:

Dørprofil:
Vandrette tråde:
Lodrette tråde:
Maske #: 
Overflade:

ø 4,0 mm
ø 2,5 mm
38 x 96 mm
30 x 25 mm
Pre. galv.

30 x 20/ 30x50 mm
ø 4,0 mm
ø 2,5 mm
38 x 96 mm
Pulverlak RAL9006

ProGuard tilbyder:

     Uforpligtende rådgivning og tilbud
     Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
     Professionel montage eller selvbyg med byggevejledning
     Personlig og engageret byggeledelse
     Fair pris og færdigt arbejde

4
4
4
4
4

Kraftig bøjle over 
hængelås

Kraftige påsvejste
hængsler

EURO cylinder lås
dråbeform

Bagkant sikring
på dør

Sikkerhedsniveau
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Depotrum type G450 - plade 4
Hvis anonymiteten 
spiller en rolle

Såfremt der ikke ønskes indkig
i depotrummene, er G450 - plade
løsningen.
Her er alle udvendige fronter frem-
stillet i plademateriale, og mellem-
væggene i trådnet
Dørene er forsynet med pladefyld-
ninger istedet for trådnet, og har 
samme sikkerhedsdetaljer som
den tilsvarende dør i trådnet.

Er sikkert valg.
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Tråd- og plade moduler:

Vandrette tråde:
Lodrette tråde:
Maske #: 
Pladefront:
Kantprofil:
Overflade:

Døre:

Dørprofil:
Plade:
Overflade:

ø 4,0 mm
ø 2,5 mm
38 x 96 mm
0,7 mm
30 x 25 mm
Pre. galv.

30 x 20/ 30x50 mm
0,5 mm
Pulverlak RAL9006

ProGuard tilbyder:

     Uforpligtende rådgivning og tilbud
     Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
     Professionel montage eller selvbyg med byggevejledning
     Personlig og engageret byggeledelse
     Fair pris og færdigt arbejde
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Kraftig bøjle over 
hængelås

Kraftige påsvejste
hængsler

EURO cylinder lås
dråbeform

Bagkant sikring
på dør

Sikkerhedsniveau
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Depotrum type G550 - trådnet 4
Indbrudstyvens 
værste mareridt

ProGuard G550 er vort absolut 
stærkeste kort. 
Alt er opgraderet her, netmasken
er på kun 45x45 mm og nu med 
tråde på ø 5 mm.
Dørene er et kapitel for sig og er
måske markedets stærkeste de-
potrumsdør. Rammer, beslag, 
hængsler og profiler er i en klas-
se for sig.

Dette er systemet til ekstreme og
udsatte forhold. Kan kombineres
med pladevægge fra G450 serien. 
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Tråd- og plade moduler:

Vandrette tråde:
Lodrette tråde:
Maske #: 
Pladefront:
Kantprofil:
Overflade:

Døre:

Dørprofil:
Plade:
Overflade:

ø 5,0 mm
ø 5,5 mm
45 x 45 mm
0,7 mm
30 x 25 mm
Pre. galv.

30 x 20/ 30x50 mm
0,5 mm
Pulverlak RAL9006

ProGuard tilbyder:

     Uforpligtende rådgivning og tilbud
     Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
     Professionel montage eller selvbyg med byggevejledning
     Personlig og engageret byggeledelse
     Fair pris og færdigt arbejde
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Kraftig bøjle over 
hængelås

Kraftige påsvejste
hængsler

EURO cylinder lås
dråbeform

Bagkant sikring
på dør

Sikkerhedsniveau

ProGuard
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Kan kombineres med
G450 pladefronter
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Oversigt over depotrums elementer 4

ProGuard tilbyder:

     Uforpligtende rådgivning og tilbud
     Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
     Professionel montage eller selvbyg med byggevejledning
     Personlig og engageret byggeledelse
     Fair pris og færdigt arbejde
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Bredde Bredde

mm 1700 mm 1900 mm 2200 mm G350 G450 G550

Trådvæg med maske: 38X95 mm 400 x x x x x

Trådvæg med maske: 38X95 mm 500 x x x x x

Trådvæg med maske: 38X95 mm 600 x x x x x

Trådvæg med maske: 38X95 mm 700 x x x x x

Trådvæg med maske: 38X95 mm 800 x x x x

Trådvæg med maske: 38X95 mm 900 x x x x

Trådvæg med maske: 38X95 mm 1000 x x x x

Trådvæg med maske: 38X95 mm 1100 x x x x

Hjørne og tilpasningsrør 20/30 x x x x x

Væg og tilpasningsstykke 50 x x x x x

Væg og tilpasningsstykke 100 x x x x x

Væg og tilpasningsstykke 250 x x x x x

Væg og tilpasningsstykke 500 x x x x x

Tråddør til hængelås, uden ramme 700 x x x x

Tråddør til hængelås, uden ramme 900 x x x x

Tråddør til hængelås, med ramme 700 x x x x x

Tråddør til hængelås, med ramme 900 x x x x x

Pladedør til hængelås, med ramme 700 x x x x x

Pladedør til hængelås, med ramme 900 x x x x x

Tråddør med EURO lås, med ramme 700 x x x x x

Tråddør med EURO lås, med ramme 900 x x x x x

Pladedør med EURO lås, med ramme 700 x x x x x

Pladedør med EURO lås, med ramme 900 x x x x x

Montagedele: Alle x x x x x

Depotrumsserie

Benævnelse:

Pladevægge og tilpasningsstykker:

Døre:

Tilbehør:
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ProGuard tilbyder:

     Uforpligtende rådgivning og tilbud
     Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
     Professionel montage eller «gør det selv»
     Fair pris og færdigt arbejde
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Maskinafskærmning 4
ProGuard 
Maskinafskærmning

Med de stigende krav der er 
til sikkerhed på vore arbejds-
pladser, og den høje grad af 
automatisering, stilles der høje 
krav til afskærmning af maskiner 
og industrielt udstyr. Vi kan med 
vores modulopbyggede maskin-
afskærmnings system tilgodese
stort set enhver situation og 
skabe trygge rammer omkring 
produktionen.

Vores system er bygget op 
omkring solide stolper der bol-
tes i underlaget, hvorimellem 
der kan monteres netmoduler, 
pladevægge eller elementer 
fremstillet af polycarbonat. 
Et stort dørsystem, med både 
traditionelle døre på hængsler 
og skydedøre, sikrer gode ad-
gangforhold der hvor behovet 
er tilstede. 
Switch og låse sikrer adgangen.

Vore systemer leveres standard
i 1400 og 2200 mm højde og
bygges op omkring stærke stolper 
50 x 50 mm firkantrør. 
Væg moduler findes i spring af 
100 mm i bredden op til 1500 mm. 
Vore døre leveres som enkelt eller 
dobbeltdøre helt op til 3100 mm i 
åbning og som skydedøre fra 900 
op til 3600 mm i åbning.
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ProGuard tilbyder:

     Uforpligtende rådgivning og tilbud
     Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
     Professionel montage eller «gør det selv»
     Fair pris og færdigt arbejde
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Sikring af lagre 4
ProGuard 
Lagersikring

Med ProGuard lagersystem kan 
du sikre enhver del af dit lager. 
Hvad enten du ønsker at adskille 
lageret fra andre områder med 
en trådvæg eller bygge et 24/7 
lager, hvor andre har adgang 
uden for normal åbningstid - så 
har vi løsningen.

Vi kan tilsvarende sikre dine 
lagerreoler, således de lever op 
til de sikkerhedskrav, der 
eksisterer på området, med både 
hylder, gavl og rygnet. 

Svind på lageret 
Det er en kendsgerning, at der 
sker svind på ethvert lager, der 
ikke er sikret eller overvåget 
nøje. Opbevarer eller lagerfører 
du dyre eller letomsættelige 
varer, som f.eks elektronik, it, 
kosmetik, pharmaprodukter eller 
andet tilsvarende, så vil lageret 
være ekstra eksponeret og 
interessant for personer eller 
grupper med uærlige intentioner. 
Det er let og ikke særlig kostbart 
at lave et ProGuard SafeStore 
lager - vi kan bygge dette med 
plads fra 1 europalle til hele læs - 
til lofthøjde eller med tag over. 
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ProGuard tilbyder:

     Uforpligtende rådgivning og tilbud
     Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
     Professionel montage eller «gør det selv»
     Fair pris og færdigt arbejde
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Sikkerheds- brand og ståldøre 4
WeSecure 
Sikkerhedsdøre

Med en WESECURE 
sikkerhedsdør eller branddør fra 
ProGuard har du gjort dit bedste 
for at sikre dig selv og dine 
værdier. Hvad enten du vælger 
en sikkerhedsdør eller en 
branddør, er du sikker på at få en 
af europas bedste dørløsninger. 
Vi har høje krav til os selv og 
vore produkter og imødekommer 
de højeste standarder og 
sikkerhedskrav. 

Kan din dør tåle at tyven 
"banker" på
Der er ikke noget at sige til, at 
det kan være svært at se 
sammenhængen mellem en 
gammel og bevaringsværdig 
hoveddør og så en topmoderne 
sikkerhedsdør. Men vi kan levere 
sikkerhedsdøre, der falder helt 
naturligt ind i bygningens 
karakteristika og helt uden, at det 
går ud over det æstetiske udtryk. 
Vi fremstiller ganske enkelt 
døren eller dørene så både 
sikkerhed og udseende er helt i 
top - "gammelt", men nyt og 
moderne på samme tid. 

Vi kan levere i 
sikringsklasse

3, 4, 5 og brandklasse
EI2 30, EI2 60, EI2 120.

Dansk design 
Italiensk topkvalitet 

og håndværk
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ProGuard tilbyder:

     Uforpligtende rådgivning og tilbud
     Gratis opmåling før tilbud eller før ordre
     Professionel montage eller «gør det selv»
     Fair pris og færdigt arbejde
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Afskærmning 4
Afskærmning
på mål

Vi fremstiller afskærmninger der 
passer til dit behov, i både rustfri 
stål, galvaniseret stål og i malet 
udførsel.

- Sikring af vinduer og døre 
- Trådporte og tråddøre
- Skydedøre i tråd
- Individuel maskinafskærmning
- Sikring af værdier
- Faldsikring
- Rustfri hygiejne afskærmning
- Og meget mere

Vi hjælper dig med at passe 
på de ting der betyder 
noget for dig

Vore afskærmninger anvendes 
typisk som beskyttelse mod 
indbrud og hærværk, men også 
som værn mod farlige maskiner 
og andet udstyr. Det, der blandt 
andet kendetegner vore 
afskærmninger er den høje 
kvalitet.

Afskærmninger på mål er en 
specialitet fra ProGuard. Dette er 
vi i stand til gennem en række 
samarbejder med kompetente 
virksomheder i Danmark, såvel 
som det øvrige Europa.

Lad os give et uforpligtende 
tilbud.

Vi fremstiller dine
afskærmninger så

de passer
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