
 

 1 

Nyt om Malekabiner 

 
 I dette nummer: 

Tjener du nok på 
din malekabine? 

1 

Davenka sprøjtebokse 
og sprøjtevægge 

2 

Davenka  
sandblæsningskabiner 

3 

Lifte og arbejdsplatforme 
til malekabiner 

3 

Usikker på ATEX? 4 

Serviceeftersyn  
og reparationer 

4 

Udstyr til lakering 4 

Davenka malekabiner 1-2 

Nummer 10 

Velkommen til Nyt om Malekabiner fra Davenka, som er specialister inden for: 
 

• Maleanlæg som sprøjte-/tørrekabiner, sprøjtebokse og sprøjtevægge 
• Ventilation, udsugning og opvarmning  
• Sandblæsningsanlæg 

Davenka malekabiner 

Davenka har leveret vores hidtil største malekabine til industriformål. Malekabinen 
har en luftmængde på 160.000 m3 pr. time og er energioptimeret på flere måder. Ka-
binen har blandt andet dobbelte krydsvekslere, og der er anvendt Davenkas senest 
udviklede styring, som er optimeret til 
mindste detalje, så der spares mest muligt 
på energiforbruget.  
Efter leveringen af denne malekabine har 
kunden placeret en række nye ordrer hos 
Davenka. Det har betydning for kunder-
ne, at Davenka er førende teknologisk og 
leverer gennemtænkte, komplette løsnin-
ger skræddersyet til kundens behov. 
Vi har desuden markeret os som en virk-
somhed, der yder en førsteklasses service 
både inden og efter afleveringen af anlæg-
get.  
 

Davenka Jet Tørring 
til vandbaseret lak 
kan monteres i eksi-
sterende malekabi-
ner 

Hvis nej, så er der mange muligheder for at optimere produktionen og spare omkost-
ninger. De seneste par år har mange fået optimeret deres malekabiner med Davenka 
Energisparepakke for at spare på energien samtidig med, at kabinen er blevet moder-
niseret.  
Muligvis kan kabinens areal også forøges i forbindelse med energioptimeringen, så 
der bliver plads til flere emner i hver ”kabinefuld”. 
Vi har de seneste år udviklet flere løsninger til optimering af kabiners indtjening. Det 
er løsninger, der selvfølgelig integreres i nye Davenka sprøjte-/tørrekabiner, men de 
kan også i stor udstrækning indbygges i eksisterende 
kabiner. 
Mange lakeringsvirksomheder tror, at de må ”leve 
med” deres gamle kabine, som den er. 
Men det kan det ofte lade sig gøre at opgradere en 
eksisterende malekabine og få et anlæg, som på 
mange måder fungerer som nyt, men til en langt la-
vere pris.  
Davenka har udført følgende former for renovering: 
forlængelse af kabine, forhøjelse af kabine, monte-
ring af ekstra belysning, nyt filterloft, nyt gulv inkl. 
riste, Davenka Jet Tørring, nye porte, nyt ventilati-
onsaggregat, ny styring og Davenka Energisparepak-
ke med direkte gasfyring. 
Ring til Davenka på 63610026 for at drøfte, hvilke 
løsninger, der kan være rigtige for dig. Vi kommer 
gerne på et helt uforpligtende besøg. 

Tjener du nok på din malekabine? 

Davenka Energisparepakke 
giver typisk en halvering af 
energiudgiften og en tilbage-
betalingstid på 1-2 år 

 

Udsnit af malekabine til industri Ventilationsaggregat til industrikabine 

 Frekvensomformere regulerer 
luften og sparer energi 
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Udendørs Davenka sprøjtekabine 

Davenka malekabiner (fortsat) 

Sprøjtevægge til industrila-
kering med conveyoranlæg 

Saima sprøjtekabine til personbiler 

Til DSB i København har Davenka leveret en sprøjtekabine specialtilpasset til kun-
dens behov med kran til håndtering af emner. Efter denne leverance har DSB place-
ret endnu en ordre på et maleanlæg hos Davenka. 
Som førende i Danmark inden for maleanlæg håndterer Davenka opgaver både for 
store og små kunder. Vi har løsninger, som spænder fra de helt små opgaver til de 
meget store og komplicerede anlæg.  

Davenka sprøjtekabiner 

Davenka sprøjteboks leveret til 
TAMU-center i Vordingborg 

Montering af ventilationsaggre-
gat til industrimalekabine 

Montering af nyt maleanlæg 

kræver opfyldelse af  en række 

krav fra myndighederne med 

hensyn til Arbejdstilsynet, 

byggetilladelse, miljøforhold 

og brandforhold. Hvis du 

overvejer anskaffelse af nyt 

maleanlæg, kan det være en 

god idé at kontakte Davenka i 

god tid for at få hjælp til disse 

forhold. Vi hjælper gerne helt 

uforpligtende. 

Til lakering af mindre emner, hvor der ikke er 
krav om en høj tørretemperatur, vil det ofte være 
den billigste løsning at udføre maleanlæg med 
sprøjtevægge eller sprøjtebokse. Davenka leverer 
komplette maleanlæg med udsugning og indblæs-
ning af opvarmet erstatningsluft. 
Som specialister i maleanlæg har vi stor erfaring 
med at designe den rigtige løsning til det konkrete 
behov og med lavest muligt energiforbrug. Vores 
succes skyldes vores troværdighed, og at vi leve-
rer driftssikre anlæg af høj kvalitet og giver kun-
derne det, som de har behov for. 
 
 
 

Davenka sprøjtebokse og sprøjtevægge 

Davenka leverer egenproducerede Davenka sprøjte-/tørrekabiner eller den italienske 
Saima kabine, som er en fornuftig kabine til en meget attraktiv pris. Davenka kabiner 
kan også monteres udendørs som en separat bygning eller tilbygning. 
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Davenka leverer og monterer sandblæsningskabiner. Vi kan montere sandblæsnings-
anlæg i eksisterende lokaler, eller vi kan levere separate udendørs sandblæsningskabi-
ner som en tilbygning eller nybygning. 
Davenka kan nu også levere 40 fods containere monteret med komplet sandblæs-
ningsanlæg klar til brug. 

Davenka sandblæsningskabiner 

I store malekabiner kan det være hensigtsmæssigt eller ligefrem nødvendigt at anven-
de arbejdsplatforme.  
Davenka leverer de kendte WALL-MAN og LIFTMAN arbejdsplaforme designet til 
benyttelse i eksplosionsfarlige miljøer, hvor der lakeres. Til meget store maleanlæg 
har Davenka monteret ekstra kraftige lifte med ekstra lang rækkevidde. 

Lifte og arbejdsplatforme til malekabiner 

Davenka sand-
blæsningskabi-
ne. Her opført 
som en separat 
bygning 

40 fods contai-
ner indrettet til 
sandblæsning.  
Til højre ses 
maskinrummet 
i den ene ende 
af containeren 

WALL-MAN lifte monteret i Davenka sprøjtekabine LIFTMAN 

Ekstra kraftige arbejdsplatforme 
monteret af Davenka i malekabi-
ne til industriformål 

Sprøjtekabine med Herkules lift 

Davenka patronfilter specialtil-
passet til kundens behov 
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Serviceeftersyn og reparationer 

Davenka udfører serviceeftersyn af malekabiner, ventilationsanlæg, slibestøvsudsug-
ning og pneumatiske lifte i malekabiner og værksteder. 
Vi udfører service over alt i Danmark på alle mærker af udstyr uanset alder. Regel-
mæssige serviceeftersyn sikrer længere holdbarhed og problemfri drift uden unødven-
dige og dyre driftsstop.  
Er der behov for reparation, udfører Davenka også det. Hvis der er et akut problem, 
er vi meget fleksible og kan som regel rykke ud meget hurtigt, da vi ved, at driftsstop 
kan være et stort problem. Vi svarer døgnet rundt på telefon 63610026. 

Tlf. 63 61 00 26 
Fax 63 61 03 16 

davenka@davenka.dk 
www.davenka.dk 

Davenka ApS 
Bygmestervej 10 

5600 Faaborg 

Kvalitet, fleksibilitet, troværdig-

hed og service er nøgleord for 

Davenka.  

Davenka vil fremstå som en 

seriøs leverandør og ønsker at 

være den foretrukne leverandør 

inden for vort forretningsområ-

de.  

Usikker på ATEX? 

Davenka leverer alle typer af 
filtre til sprøjtekabiner og ventila-
tionsanlæg 

Davenka leverer rense-  og 
blandeborde i ønsket mål 

Alle, der arbejder med lakering, vil på et tidspunkt støde på udtrykket ATEX. Hvad 
er ATEX? Det er en forkortelse for "ATmosphére ÉXplosive", som er fransk og bety-
der eksplosive atmosfærer.  
Eksplosionsfarlige områder er steder, hvor der kan være eksplosiv atmosfære i så sto-
re mængder, at det er nødvendigt at have forholdsregler til beskyttelse af sikkerhed og 
sundhed. 
Der er indført ATEX-direktiver, som har til formål at mindske risikoen for eksplosio-
ner, for eksempel på steder, hvor der lakeres og slibes. 
Virksomheder, der har eksplosionsfarlige områder, skal udarbejde en zoneklassifikati-
onsplan med inddeling af  alle relevante områder i virksomheden i zoner afhængig af 
eksplosionsfaren.  
Desuden skal virksomhederne udarbejde en ATEX arbejdspladsvurdering (APV), der 
omhandler risikoen for eksplosion på arbejdspladsen. 
Som leverandør af anlæg til eksplosionsfarlige områder har Davenka oparbejdet en 
betydelig viden om ATEX. Vi ved, hvad man skal være opmærksom på for at undgå 
eksplosionsfare, og hvordan man med for eksempel ventilation kan reducere eller 
fjerne eksplosionsfaren. 

 

Udstyr til lakering 

IRT infrarød tørrelampe til hur-
tig tørring af lak 

Drester pistolvasker 

IRT håndlampe 

Davenka leverer et bredt program af udstyr til 
lakering, blandt andet rense- og blandeborde 
efter ønsket mål, pistolvaskere og infrarøde 
tørrelamper. 

Døgnvagt: 

63610026 

mailto:davenka@davenka.dk
http://www.davenka.dk

