
UNBREAKABLE.

EJENDOM

BRUDSIKRE GLASLØSNINGER
TIL TRYGGE OG HÆRVÆRKSSIKRE EJENDOMME
VINDUER • DØRE • SKUDSIKRING • EKSPLOSIONSSIKRING • TAGE • RÆKVÆRK • SPEJLE • INDRETNING



BRUDSIKRE GLASLØSNINGER

FORDELE MED HAMMERGLASS
• 300 gange stærkere end glas - Intet glasbrud
• Slidstærk og bestandig
• Vejer kun halv så meget som glas
• Frit udsyn over omgivelsen
• Minimal vedligeholdelse - Nem graffitifjernelse
• Et betydeligt højere gloss-indeks (glattere overflade) 

end glas sørger for at snavs bedre afledes med regnen
• Færdige løsninger for fastgørelse og montage
• Estimeret levetid mere end 40 år
• Hammerglass® kan genbruges
• Hammerglass® er testede og certificerede produkter 

med garanti

TESTEDE OG CERTIFICEREDE PRODUKTER 
MED GARANTI
Hammerglass® er en aldersbestandig polykarbonatskive 
som er 300 gange stærkere end glas og ekstrem 
brudsikker.
Ved projekteringen må Hammerglass® ikke forveksles med 
almindeligt polykarbonat (PC). Overfladebehandling sørger 
for en modstandsdygtighed overfor de fleste kemikalier 
samt en UV-beskyttelse på 99,96%, hvilket medfører, at 
skiven hverken bliver grumset, bleget eller på anden måde 
forandrer sin optiske kvalitet over tid.
Hammerglass® bidrager ikke til spredning af ild i tilfælde 
af brand.

DU KAN UDFORDRE VORES IDÉER LIGE 
SÅ MEGET SOM VORES PRODUKTER.

Hammerglass tilbyder et helt system af skræddersyede glasløsninger og fastgørelsessystemer 
til såvel nybyggeri som også udskiftning af konventionelt glas til brudsikkert glas. Egentlig er 
det kun fantasien, som sætter grænser for hvad vi kan gøre. Med vores egen konstruktions- 
afdeling har vi alle forudsætninger for at udvikle nye og spændende løsninger.  
Du er velkommen til at udfordre os!

BRUDSIKKERT. FRA TEGNEBORD TIL MONTAGE.

De fleste billeder i brochuren stammer fra Hammerglass egne projekter og er beskrevet i referencepræsentationerne på hammerglass.dk



ENKELTGLAS

ENKELT & MEGET 
EFFEKTIVT.
Hammerglass Enkel giver en optimal beskyttelse mod indbrud og hærværk for alt 
fra butikker og indkøbscentre til offentlige lokaler. Systemet er i henhold til EN 356 
godkendt op til modstandsklasse P8B (svarer til F&P-glas sikringsniveau 60), hvilket 
er den sikkerhedsklasse, forsikringsselskaber kræver for særligt udsatte objekter. 
Enkeltsystemets letvægtsruder kan bearbejdes til enhver form, hvilket giver stor 
fleksibilitet. Da systemet er baseret på udskiftning af glas i bestående konstruktioner, 
er løsningen velegnet til ældre koblede rammer og fredede ejendomme.



ISOLER

Hammerglass Isoler er et isoleringsglassystem i 2- eller 3-lags udførelse med valgfrit glas 
som inderrude. Systemet kan integreres i et eksisterende facadesystem, den lave vægt og 
høje modstandsklasse giver store muligheder for glasning af eksisterende systemer. Udover 
modstandsdygtighed overfor indbrud og hærværk har Hammerglass Isoler også en stor 
lyddæmpende effekt, en lav U-værdi samt god solbeskyttelseseffekt. Hammerglass Isoler 
sørger for en fuldstændig beskyttelse mod indbrud og hærværk for kommercielle bygninger, 
men egner sig ligeledes til almindelige parcelhuse. Systemet kan også konfigureres for 
personbeskyttelse og er jf. EN 356 godkendt op til modstandsklasse P8B.

KLASSIFICERET
ISOLERINGSGLAS.



ADD-ON

Eftersom vi ved, at gitre og rullejalousier nemt kan fjernes af kriminelle, tilbyder 
Hammerglass i stedet for det usynlige gitter – Hammerglass Add-On. Add-On er 
Hammerglass integreret i en stålprofil, som kan monteres både ind- og udvendigt på 
eksisterende faste eller åbnende vinduer og dørpartier. Systemet udgør en effektiv 
indbrudssikring. Add-On-profilen i koldvalset stål beskytter og forstærker eksisterende 
trækarme og modvirker effektivt indbrudsforsøg.. Add-On er godkendt op til modstands-
klasse P8B (F&P sikringsniveau 60 for gitre og rullejalousier). Hammerglass Add-On 
anbefales af forsikringsselskaber som alternativ for indbrudsgitre og rullejalousier.

DET USYNLIGE
GITTER.



RÆKVÆRK

Hammerglass kombination af transparens og sikkerhed gør rækværksløsninger til et 
attraktivt alternativ for terrasser, altaner og trapper. Udskiftning af gamle altanfronter i 
metal med Hammerglass bidrager ikke kun til et mere sikkert miljø, men giver bygningen 
desuden et pænt ansigtsløft. Hammerglass-skiverne leveres normalt i transparent eller 
opalfarvet udførelse, og kan for større projekter bestilles i forskellige farver. Hammerglass 
tilbyder splint- og klatrefrie letvægtsløsninger som opfylder kravene til barnesikkerhed, 
idet ingen åbninger er større end 100 mm.

SOLID & SIKKER 
LETVÆGTSLØSNING.



SPEJLE

Brudsikre spejle i Hammerglass reducerer omkostningerne for beskadigelse og 
øger samtidig personsikkerheden i de miljøer hvor de monteres. Hammerglass 
Spejlglas er forsynet med en nanobehandlet overflade som ligner et tyndt lag af glas. 
Overfladebehandlingen gør spejlglasset modstandsdygtig overfor kemikalier og de fleste 
syreangreb. Graffiti og tilsmudsninger kan fjernes med opløsningsmidler eller med andre 
egnede rengøringsmidler.  Hammerglass Spejlglas anbefales bl.a. for offentlige toiletter, 
omklædningsrum, idrætsanlæg, elevatorer, fængsler og i psykiatrien.

SLIP FOR 7 ÅRS 
ULYKKE.



SKUDSIKRING

I en mere og mere angstfyldt verden, hvor faren for beskydning, terrorangreb, 
vandalisme og indbrud er en del af hverdagen, er der et øget behov for 
avancerede sikringstiltag. Hammerglass Skudsikring omfatter unikke 
skudhæmmende letvægtsløsninger i modstandsklasserne BR4-NS samt BR6-NS, 
hvor laminerede glasruder kombineres med en Hammerglass-rude, for at opnå 
den lavest mulige vægt og tykkelse. 

Med vores lange erfaring og brede viden producerer vi aktiv personsikring for 
risikoobjekter indenfor statslige, kommunale og virksomhedsmiljøer samt også for den 
almene borger. Vore splintfrie løsninger egner sig fremragende for objekter der pga. 
tilsvarende trusselbillede er udsat for høj risiko: Ambassader, myndigheder, banker, 
medievirksomheder, VIP-boliger, militære anlæg, kernekraftværker med flere.

Montering foretages i Hammerglass skudsikre, forstærkede partier i rustfrit stål i 
klasserne FB4 og FB6 iht. EN 1522. Anordningen sørger for en komplet sikring mod 
ballistiske angreb. Skudsikringen gælder for såvel glasset samt den medfølgende ramme. 

Vi leverer en nøglefærdig helhedsløsning med risikoanalyse, behovsvurdering, projektering 
og montering af vindues- og dørpartier i skudhæmmende stål i den anbefalede 
sikkerhedsklasse. Grundig og fortrolig analyse af det objekt som skal sikres, udføres af 
Hammerglass specialister.

SKUDSIKRE
VÆRNEPRODUKTER.

Klasse Våben Kaliber Afstand Hastighed Hammerglass-produkt

BR1-NS Håndvåben/Gevær .22 LR 10 m 360 m/s HmG RABS 12 mm + 4 mm

BR2 Håndvåben 9 mm x19 Parabellum 5 m 400 m/s -

BR3 Håndvåben .357 Magnum 5 m 430 m/s -

BR4-NS Håndvåben .44 Magnum 5 m 440 m/s HmG BR4NS 23 mm

BR5 Gevær 5.56x45 mm 10 m 950 m/s -

BR6-NS Gevær 7.62x51 mm 10 m 830 m/s HmG BR6NS 39 mm

BR7 Gevær 7.62x51 mm 10 m 820 m/s -

SKUDSIKRING (EN 1063)



EKSPLOSIONSSIKRING

EKSPLOSIONS- & 
INDBRUDSSIKRING.
Med de stadig voksende trusselbilleder og risici for attentater og eksplosioner 
i bymiljøer øges samtidigt også behovet for avancerede sikringsglas i vinduer, 
døre og glaspartier. Ved en kraftig detonation splintrer normale glasruder selv 
i store afstande fra eksplosionsstedet, ofte med alvorlige personskader som 
følge. I nærheden af eksplosionsstedet kan endda splintfrie ruder trykkes ind i 
rummene, uafhængigt af om de er af hærdet eller lamineret glas.

Hammerglass Eksplosionssikring består af en unik eksplosionshæmmende til facaden 
tilpasset løsning med en stålramme, som holder ruderne på plads, selv ved en kraftig 
eksplosion. I udsatte byområder, hos myndigheder, ambassader, banker osv. udgør 
Hammerglass en effektiv sikring uden at fragmenter eller splinter flyver gennem luften. 
Derudover er hele denne løsning tyndere og vejer væsentligt mindre end tilsvarende 
løsninger, som baserer på sædvanligt glas.

Systemet byder og på en effektiv barriere mod indbrud. Montagen har ingen synlige 
påvirkninger på eksisterende udstillingsvinduer, men en betydelig højere sikkerhed for 
personalet i butikken.

Vi assisterer ved vurdering af facader baserende på trusselsbilledet. Ud fra grund- 
læggende data på eksisterende vinduer og døre foreslås et egnet sikringsniveau. Vi 
leverer en nøglefærdig helhedsløsning med risikoanalyse, behovsvurdering, projektering 
og montering af vindues- og dørpartier i skudhæmmende stål i den anbefalede 
sikkerhedsklasse. Grundig og fortrolig analyse af det objekt som skal sikres, udføres af 
Hammerglass specialister.

Klasse Ladning Afstand Tryk PSO Impuls ISO Hammerglass-produkt

EXR1 3 kg 5 m 0.75 bar 1.05 bar/ms HmG 12 mm

EXR2 3 kg 3 m 2.3 bar 1.65 bar/ms HmG 12 mm

EXR3 12 kg 5,5 m 1.7 bar 2.25 bar/ms -

EXR4 12 kg 4 m 3.6 bar 3.00 bar/ms -

EXR5 20 kg 4 m 6.3 bar 4.20 bar/ms -

EKSPLOSIONSSIKRING (EN 13123/13124-2)



VÆLGE SIKRINGSKLASSE

DEN RETTE SIKRING
TIL DET RETTE
TRUSSELBILLEDE.
Hvilket sikringsbehov har bygningen? Det er det centrale spørgsmål for, 
hvilken Hammerglass-løsning er den bedste i hvert enkelt tilfælde. Hvad er den 
primære trussel og er formålet at forbedre personbeskyttelsen eller at forhindre 
hærværk eller indbrud?

Hammerglass tilbyder et helt system af glasløsninger til nybyggeri, om- og tillægsbyggeri 
med brudsikkert glas. Hammerglass er den perfekte beskyttelse i alle miljøer med 
risiko for glasbrud, indbrud eller hærværk: Butikker, indkøbscentre, offentlige lokaler, 
kommuner, skoler, idrætsanlæg, politistationer, kontor- og industribygninger - men 
også til parcelhuse og lejligheder. Vore brudsikre glasløsninger omfatter sikrings- og 
sikkerhedsklasser op til P8B (højeste sikringsklasse for indbrudsgitre/rullejalousier) samt 
skud- og eksplosionssikring.

Hvad vi du beskytte?

PERSONSKYDD -  VANDALSKYDD -  INBROTT SSKYDD (SS-EN 12600/356)
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Hammerglass Enkel
4 mm ü
Hammerglass Enkel
6 mm ü ü ü ü
Hammerglass Enkel
8 mm ü ü ü ü ü
Hammerglass Enkel
10 mm ü ü ü ü ü
Hammerglass Enkel
12 mm ü ü ü ü ü
Hammerglass Isoler
6 mm (HG06-12-4.41) ü ü ü ü ü
Hammerglass Add-On
System S, F, U ü ü ü ü ü
Hammerglass BR1NS
12+4 mm ü ü ü ü ü ü
Hammerglass BR4NS
23 mm ü ü ü ü ü ü ü
Hammerglass BR6NS
39 mm ü ü ü ü ü ü ü ü
Hammerglass EXR1
12 mm ü
Hammerglass EXR2
12 mm ü ü



KONSTRUKTION, SAMARBEJDE & DESIGN

Kontakt os allerede i idéfasen. Vores konstruktører er gerne behjælpelige med 
konstruktionsforslag, 3D-modeller og færdige dwg-tegninger. Under konstruktionsforløbet 
udføres samtidigt belastningssimuleringer. For os er intet umuligt, og vi finder løsninger 
på de allerfleste efterspørgsler. Du må gerne udfordre os!

NØGLEFÆRDIG
SIKKERHED.



De fleste billeder i brochuren stammer fra Hammerglass egne projekter og er beskrevet i referencepræsentationerne på hammerglass.dk

REFERENCER
Vil du vide mere om referenceobjekterne i brochuren, kan du finde mere information om 
sted og produktvalg nedenfor. Hvis du vil vide endnu mere, besøg os på hammerglass.dk.

Side 2:
Stockholms Slott.
System: HmG Enkel 8 mm.
Hammerglass Enkel som 
mellemglas i vinduer 
med koblede rammer, 
fredet bygning med højt 
sikkerhedskrav.

Side 3:
Miljonprogrammet, Stockholm.
System: HmG Isoler.
Hammerglass i samtlige 
lejligheder. For at beboerne 
ikke skal mærke nogen forskel 
overfor sædvanligt glas ligger 
Hammerglass i midten af 
3-lags-kassetterne.

Side 4:
Kavalleristen, Helsingborg.
System: HmG Enkel 8 mm.
Hele stueetagen er udstyret 
med Hammerglass Enkel i 
nye aluminium-yderrammer. 
Montagen indebærer intet 
indgreb på den eksisterende 
arkitektur.

Side 6:
Svenshögskolan,  
Burlöv, Sverige.
System: HmG Isoler.
Brudsikkert isoleringsglas 
i samtlige vinduer i den 
nybyggede Svenshögsskolan. 
Modstandsklasse P8B.

Side 8:
Gustav Adolf-skolen, 
Helsingborg.
System: HmG Isoler.
Hammerglass Isoler med 
hvælvet overkant monteret i 
eksisterende vinduesrammer i 
stueetagen og 1. sal.

Side 9:
Beijer Elektronik, Malmö.
System: HmG Add-On.
Udvendigt Hammerglass 
Add-On-system med lakerede 
profiler foran samtlige vinduer i 
stueetagen. 
Totalt ca. 200 glas.

Side 11:
Rækværksløsning, 
Biblioteksgången, Stockholm.
System: HmG Enkel 12 mm, 
silketryk.
Silketryk. Hammerglass med 
tryk - dels som dekoration, dels 
for at forhindre fuglekollisioner.

Side 13:
ICA Maxi, Sverige.
System: HmG Spejlglas.
Brudsikkert spejl i 
Hammerglass indfældet 
mellem fliserne på ICA Maxis 
kundetoilet.

Side 23:
Bruksgatan 13, Helsingborg.
System: HmG Enkel 8 mm.
Hammerglass Enkel i nye 
stålrammer i udstillingsvindue 
og indgangsparti. Glasset 
er hellimet i anslaget og 
glaslisterne er skruet fast.

Side 5:
Restaurant Perrongen, 
Markaryd, Sverige.
System: HmG Isoler.
Hammerglass Isoler beskytter 
jernbanerestauranten mod 
indbrud og hærværk.

Side 7:
Kjemisk Institutt, 
Oslo Universitet.
System: HmG Isoler 2-glass.
Isoleringsglasløsning med 
Hammerglass 6 mm samt et 
sol- og varmereducerende 
hærdet Sunergy Clear-glas med 
lav lysrefleksion.

Side 10:
Rækværksløsning,  
Täby Centrum, Stockholm.
System: HmG Enkel 2x6 mm, 
fotografisk 4-farvetryk.
Fotoer lamineret ind mellem 
to 6 mm tykke Hammerglass-
skiver beskyttes mod hærværk 
og solens UV-stråling.

BRUDSIKRE GLASLØSNINGER

FORDELE MED HAMMERGLASS
• 300 gange stærkere end glas - Intet glasbrud
• Vejer kun halv så meget som glas
• Frit udsyn over omgivelsen
• Minimal vedligeholdelse - Nem graffitifjernelse
• Et betydeligt højere gloss-indeks (glattere overflade) 

end glas sørger for at snavs bedre afledes med regnen
• Færdige løsninger for fastgørelse og montage
• Estimeret levetid mere end 40 år
• Hammerglass® kan genbruges
• Hammerglass® er testede og certificerede produkter 

med garanti

TESTEDE OG CERTIFICEREDE PRODUKTER 
MED GARANTI
Hammerglass® er en aldersbestandig polykarbonatskive 
som er 300 gange stærkere end glas og ekstrem 
brudsikker.
Ved projekteringen må Hammerglass® ikke forveksles 
medalmindeligt polykarbonat (PC). Overfladebehandling 
sørger for en modstandsdygtighed overfor de fleste 
kemikalier samt en UV-beskyttelse på 99,96%, hvilket 
medfører, at skiven hverken bliver grumset, bleget eller på 
anden måde forandrer sin optiske kvalitet over tid.
Hammerglass® bidrager ikke til spredning af ild i tilfælde 
af brand.

DU KAN UDFORDRE VORES IDÉER LIGE 
SÅ MEGET SOM VORES PRODUKTER.

Hammerglass tilbyder et helt system af skræddersyede glasløsninger og fastgørelsessystemer 
til såvel nybyggeri som også udskiftning af konventionelt glas til brudsikkert glas. Egentlig er 
det kun fantasien, som sætter grænser for hvad vi kan gøre. Med vores egen konstruktions- 
afdeling har vi alle forudsætninger for at udvikle nye og spændende løsninger.  
Du er velkommen til at udfordre os!

BRUDSIKKERT. FRA TEGNEBORD TIL MONTAGE.

De fleste billeder i brochuren stammer fra Hammerglass egne projekter og er beskrevet i referencepræsentationerne på hammerglass.dk

ENKELTGLAS

Hammerglass Enkel ger ett ökat skydd mot inbrott och vandalisering av allehanda 
fastigheter, allt från butiker och köpcentra till offentliga lokaler. Systemet är enligt 
EN 356 godkänt i upp till skyddsklass P8B (Skyddsklass 3) vilket är den skyddsklass 
försäkringsbolag kräver för särskilt utsatta objekt. Enkelsystemets lågviktsskivor kan 
bearbetas till valfri form vilket erbjuder stor flexibilitet. Då systemet bygger på omglasning 
i befintliga bågar lämpar sig lösningen väl för äldre kopplade bågar och K-märkta 
fastigheter.

ENKELT & MEGET 
EFFEKTIVT.

ISOLER

Hammerglass Isoler er et isoleringsglassystem i 2- eller 3-lags udførelse med valgfrit glas 
som inderrude. Systemet kan integreres i et eksisterende facadesystem, den lave vægt og 
høje modstandsklasse giver store muligheder for glasning af eksisterende systemer. Udover 
modstandsdygtighed overfor indbrud og hærværk har Hammerglass Isoler også udmærkede 
lydreduktionsegenskaber, en lav U-værdi samt god solbeskyttelseseffekt. Hammerglass 
Isoler sørger for en fuldstændig beskyttelse mod indbrud og hærværk for kommercielle 
bygninger, men egner sig ligeledes til sædvanlige parcelhuse. Systemet kan også 
konfigureres for personbeskyttelse og er jf. EN 356 godkendt op til modstandsklasse P8B.

KLASSIFICERET
ISOLERINGSGLAS.

ADD-ON

Eftersom vi ved, at gitre og rullejalousier nemt kan fjernes af kriminelle, tilbyder 
Hammerglass i stedet for det usynlige gitter – Hammerglass Add-On. Add-On er en 
Hammerglass-skive i en stålprofil, som kan monteres både ind- og udvendigt på 
eksisterende faste eller åbnende vinduer og dørpartier. Systemet udgør en effektiv 
indbrudssikring. Add-On-profilen i koldvalset stål beskytter og forstærker eksisterende 
trækarme og modvirker effektivt indbrudsforsøg.. Add-On er godkendt op til modstands-
klasse P8B (F&P sikringsniveau 60 for gitre og rullejalousier). Hammerglass Add-On 
anbefales af forsikringsselskaber som alternativ for indbrudsgitre og rullejalousier.

DET USYNLIGE
GITTER.

RÆKVÆRK

Hammerglass kombination af transparens og sikkerhed gør rækværksløsninger til et 
attraktivt alternativ for terrasser, altaner og trapper. Udskiftning af gamle altanfronter i 
metal med Hammerglass bidrager ikke kun til et mere sikkert miljø, men giver bygningen 
desuden et pænt ansigtsløft. Hammerglass-skiverne leveres normalt i transparent eller 
opalfarvet udførelse og kan for større projekter bestilles i forskellige farver. Hammerglass 
tilbyder splint- og klatrefrie letvægtsløsninger som opfylder kravene til barnesikkerhed, 
idet ingen åbninger er større end 100 mm.

SOLID & SIKKER 
LETVÆGTSLØSNING.

Brudsikre spejle i Hammerglass reducerer omkostningerne for beskadigelse og 
øger samtidig personsikkerheden i de miljøer hvor de monteres. Hammerglass 
Spejlglas er forsynet med en nanobehandlet overflade som ligner et tyndt lag af glas. 
Overfladebehandlingen gør spejlglasset modstandsdygtig overfor kemikalier og de fleste 
syreangreb. Graffiti og tilsmudsninger kan fjernes med opløsningsmidler eller med andre 
egnede rengøringsmidler.  Hammerglass Spejlglas anbefales bl.a. for offentlige toiletter, 
omklædningsrum, idrætsanlæg, elevatorer, fængsler og i psykiatrier.

SLIP 7 ÅRS 
ULYKKE.
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