EJENDOM

DESIGNET SIKKERHED
VANDALISMESIKRING - INDBRUDSSIKRING - PERSONBESKYTTELSE
FOR ALLE TYPER EJENDOMME

Hammerglass i lejemål

US Airbase, Kuwait

Hammerglass Enkel på afstand foran blyindfattede glas

Rejsecenter Älmhult

Tag- & Rækværksløsning, Täby Centrum

DET KOMPLETTE
SIKKERHEDSALTERNATIV
Hammerglass er den optimale beskyttelse alle steder, hvor der er risiko for
glasbrud, indbrud eller hærværk, samt eksplosion og beskydning. Hammerglass
har et komplet sortiment af glasløsninger til nybyggeri, om- og tilbygninger med
brudsikkert glas.

Enkelt

Vores kundegrupper:

Vi har færdige løsninger, som passer stort set til alle vinduestyper og facadeløsninger. Hammerglass kan installeres
både ved udvendig og indvendig montering.

STATSLIGE & OFFENTLIGE EJENDOMME

Trygt
Hammerglass giver en total beskyttelse mod indbrud og
hærværk og fungerer også som personbeskyttelse ved
eksplosioner, kastede genstande og beskydning.

PRISEN VÆRD
Ved ny- og tilbygning bliver meromkostningerne for Hammerglass til en marginal post i det samlede regnskab.
Ved udskiftning af eksisterende glas er omkostningerne
minimale, hvis man sammenligner disse med de udgifter,
som ville opstå for f.eks. ved indbrud eller hærværk og ikke
mindst det besvær, tidstab og ubehag dette medfører.

RÅDGIVNING VED PROJEKTERING
Kontakt os allerede i idéfasen, for at finde det bedste beskyttelsesalternativ for kunden. Vi tilbyder fortrolig rådgivning i forbindelse med projekteringen.
Vi giver teknisk støtte og samarbejder gerne med arkitekter
og konstruktører for at give forslag til funktionelle løsninger.
Vi giver gerne tilbud på komplette projekter med Hammerglass både som indbygningsløsninger og komplette
montager.

Ambassader · Regeringsbygninger · Kommunekontorer ·
Skoler · Universiteter · Politistationer · Domstole · Museer ·
Kunstcentre · Slotte · Kirker · Stadions · Idrætsanlæg ·
Dyreparker

PLEJE- OG OPBEVARINGSCENTRE
Sygehuse · Psykiatrihospitaler · Kriminalforsorgsanstalter ·
Fængsler

HØJRISIKOANLÆG
Kernekraftværker · Militære anlæg

KOMMERCIELLE BYGNINGER
Indkøbscentre · Butikker · Guldsmede · Banker · Hoteller ·
Kontorer · Benzinstationer

REJSECENTRE
Tog- og Busstationer · Metro · Vejrbeskyttelse

PRIVATE EJENDOMME
Lejligheder · Villaer

Indbrudssikring & Sikkerhedsindretning

Skydedøre, Stockholms Centralstation

Indbrudssikring, Stockholms Slot

Hærværks- & Indbrudssikring for skoler og andre udsatte bygninger

BRUDSIKRE
GLASLØSNINGER
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). Overfladebehandlingen 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.
•

300 gange stærkere end glas

•

Vejer kun halv så meget som glas

•

Slidstærk og bestandig

•

Høj modstandsdygtighed overfor kemikalier

•

99,96% UV-resistens

•

Diffusionstætte egenskaber muliggør produktion af
isoleringsglas

•

Et betydeligt højere glossy-indeks (glattere overflade)
end glas sørger for at snavs bedre afledes med regnen

•

Gode brandhæmmende egenskaber (selvslukkende)

•

Hammerglass® kan genbruges

•

Hammerglass® er testede og certificerede produkter
med garanti

•

Alle Hammerglass-produkter er lasermærkede med
logo og produktionsnummer for sporbarhed

Hammerglass AB på 1 minut
Udviklingen af Hammerglass AB startede i 1993. Dengang
arbejdede vi ved at reducere omkostningerne på glasbrud.
Siden dengang har virksomheden udviklet sig mere i bredden og dækker i dag tre forretningsområder: Ejendom,
Infrastruktur og Automotive.
Vi leverer til Norden samt eksporterer til udvalgte lande
indenfor udvalgte produktområder.
Hammerglass AB er certificeret iht. ISO 9001 og ISO 14001
og har derudover en licens på ”Secured by Design”.

Hammerglass - Det usynlige gitter

VANDALISMEBESKYTTELSE
INDBRUDSBESKYTTELSE
PERSONBESKYTTELSE
Det svageste punkt i en ejendom er oftest vinduer, døre og
facadepartier med glas. Hvis disse planglasruder udskiftes med
brudsikkert Hammerglass indebærer dette en direkte forøgelse
af indbrudssikringen.

Hammerglass Enkel
EFFEKTIVT MOD INDBRUD og VANDALISME
Hammerglass Enkel er et system med lav vægt og en høj
sikkerhedsklasse til udskiftning af ruder i eksisterende rammer/karme. Systemet er særlig velegnet ved udskiftning af
ældre koblede rammer samt vinduer i K-mærkede ejendomme, som f.eks. fredede og bevaringsværdige bygninger,
slotte og kirker. Montagen indebærer intet indgreb på den
eksisterende arkitektur.
Hammerglass Enkel giver en øget beskyttelse mod indbrud
og hærværk og er af SBSC godkendt op til sikkerhedsklasse
P8B (svarer til sikkerhedsklasse 3), hvilket er den sikkerhedsklasse, forsikringsselskaber kræver for særligt udsatte
objekter som f.eks. guldsmed, elektronikbutikker osv.

Hammerglass Isoler
SIKKERHEDSKLASSIFICERET
ISOLERINGSGLASSYSTEM
Hammerglass Isoler er et isoleringsglassystem i 2- eller
3-lags udførelse med valgfrit glas som inderrude: Solbeskyttelsesglas, lavenergiglas, lamineret glas, Cotswold
etc. Hammerglass Isoler kan integreres i det eksisterende
facadesystem. Udover at Hammerglass Isoler sikrer mod
indbrud og hærværk er systemet også egnet som personbeskyttelse, når man monterer Hammerglass som det indre
lag i isoleringsglaskassetten.
Hammerglass Isoler har en stor lyddæmpende effekt, en lav
U-værdi samt god solbeskyttelseseffekt. Isoleringsglassy-

stemet findes også med varmereducerende effekt - Hammerglass IR - et svagt tonet Hammerglass, som giver en
varmereduktion på 45%.
• U-værdi ned til 0,65 i konfiguration med trelagsglas
• Lydreduktion på op til 37 dBRw
• Godkendt op til sikkerhedsklasse P8B
• 5 års fuld isoleringsglasgaranti

Hammerglass ADD-ON
DET USYNLIGE GITTER
Hammerglass Add-On-systemet i koldvalset stålplade er
siden 1994 blevet monteret flere tusinde gange på eksisterende vinduer. Systemet - som er beregnet til kompletterende glaslag uden på en eksisterende vinduesramme eller
karm - er et diskret alternativ til gitre og rullejalousier, da
det ikke umiddelbart viser at noget sikres. Add-On-profilen i
koldvalset stålplade har ingen befæstelsespunkter, hvilket
umuliggør en fjernelse af systemet ved indbrudsforsøg.
Hammerglass Add-On findes i en række udførelser for såvel
udvendige som indvendige ekstra ruder. Ved indvendig
montage bidrager Hammerglass Add-On desuden med en
effektiv personbeskyttelse, da den splintfrie Hammerglassskive hindrer glassplinter i at trænge ind i tilfælde af en
eksplosion.
Hammerglass Add-On anbefales af forsikringsselskaber
som alternativ for indbrudsgitre og rullejalousier.
•

Beskytter mod indbrud, hærværk og eksplosion

•

Erstatter gitrer og jalousier

•

Koldvalset stålprofil for effektiv indbrudsbeskyttelse

•

Indbruds-/vandalismesikring i sikringsklasse P8B

•

Personbeskyttelse/eksplosionssikring i modstandsklasse EXR1/EXR2

•

Anbefales af forsikringsselskaber

SKUDSIKRING &
EKSPLOSIONSSIKRING
I en foranderlig verden, hvor faren for beskydning, terrorangreb, vandalisme og indbrud
i stigende grad tiltager, er der et øget behov for avancerede beskyttelsestiltag. Ved
en kraftig detonation i et tæt bymiljø splintrer normale glasruder selv i store afstande
fra eksplosionsstedet, ofte med alvorlige personskader til følge. I nærheden af
eksplosionsstedet kan endda splintfrie ruder trykkes ind i rummene, uafhængigt af om
de er af hærdet eller lamineret glas.

SKUDSIKKERT glas
Hammerglass Skudsikring omfatter unikke skudhæmmende letvægtsløsninger i de øvre sikkerhedsklasser BR4-NS
samt BR6-NS (No Splinter). For den lavest mulige vægt og
tykkelse er laminerede glasruder blevet kombineret med
Hammerglass. En montering i Hammerglass skudsikre,
forstærkede partier i rustfrit stål i klasserne FB4 og FB6
iht. EN 1522 giver en komplet beskyttelse mod ballistiske
angreb. Skudsikringen gælder for såvel glasset samt den
medfølgende ramme.
Vore splintfrie løsninger egner sig fremragende for højrisiko
objekter: Ambassader, myndigheder, banker, medievirksomheder, VIP-boliger, militære anlæg, kernekraftværker osv.
•

Skudhæmmende glas i sikkerhedsklasse BR4-NS og
BR6-NS (EN 1063)

•

Forstærkede partier i rustfrit stål, sikkerhedsklasse
FB4 og FB6 (EN 1522)

•

Tyndere og lettere end tilsvarende løsninger i glas

•

Grundig og fortrolig analyse af det objekt som skal
sikres

•

Projektering af den nødvendige sikringsløsning og
tilsvarende montering

Vi leverer en nøglefærdig helhedsløsning med risikoanalyse,
behovsvurdering, projektering og montering af vindues- og
dørpartier i skudhæmmende stål i den anbefalede sikkerhedsklasse.

KOMBINERET INDBRUDS- og
EKSPLOSIONSSIKRING
Hammerglass Eksplosionssikring er en facadetilpasset
løsning, hvor 12 mm Hammerglass monteres i en kraftig
stålramme. Stålrammen holder hele pakken på plads, selv
ved en kraftig eksplosion. Denne splintfrie løsning er tyndere og vejer væsentligt mindre end tilsvarende løsninger
som konstrueres på traditionelle glaskonstruktioner.
For butikker i udsatte bymiljøer byder systemet på en
effektiv barriere mod indbrud som samtidig er en eksplosionssikring uden fare for flyvende fragmenter og splinter.
Montagen har ingen synlige påvirkninger på eksisterende
udstillingsvinduer, men en betydelig højere sikkerhed for
personalet i butikken.
•

Eksplosionstestet sikkerhedsglas

•

Modstandsniveau EXR1 og EXR2
(DS-EN 13123/DS-EN 13124-2)

•

Unikke splintfrie letvægtsløsninger

•

Facadetilpasset stålramme holder ruderne på plads

•

Beskytter mod eksplosioner, indbrud og hærværk

•

Rådgivning ved projektering

Vi assisterer ved vurdering af facader baserende på trusselsbilledet. Ud fra grundlæggende data af eksisterende
vinduer og døre foreslås et egnet sikringsniveau.

VALG AF
SIKRINGSKLASSE
Ønske om at eliminere risikoen for glasbrud, modstå indbrudsforsøg
eller beskytte mod glassplinter fra en eksplosion? Behovet for
sikringsklassen varierer med trusselbilledet. Vore brudsikre
glasløsninger omfatter sikrings- og sikkerhedsklasser op til P8B
(højeste sikringsklasse for indbrudsgitre/rullejalousier) samt skudog eksplosionssikring.
PERSONSIKKERHED - VANDALISMESIKRING - INDBRUDSSIKRING (DS-EN 12600/356)

Indbrudssikring

Vandalismesikring
Smash-and-grab

Personsikkerhed
Sikkerhedsfilm

Klasse

Lamineret glas
Tykkelse - Vægt

Hammerglass-produkt
Tykkelse - Vægt

Klasse 3

SafeCoat Safe 400 Mil

Klasse 2

SafeCoat Safe 400 Mil

Klasse 1

SafeCoat Safe 700 Mil

P1A

-

SafeCoat 800 Mil

P2A

-

SafeCoat 1200 Mil

P3A

-

HmG 4 mm - 4.8 kg/m2

P4A

10 mm - 22 kg/m2

HmG 4 mm - 4.8 kg/m2

P5A

10 mm - 22 kg/m

HmG 6 mm - 7.2 kg/m2

2

12/15 mm - 30/38 kg/m2

HmG 6 mm - 7.2 kg/m2

P7B (Klasse 3)

19 mm - 42 kg/m

HmG 6 mm - 7.2 kg/m2

P8B (Klasse 3)

21/24 mm - 43/54 kg/m2

HmG 8/10 mm - 9.6/12.0 kg/m2

P8B (Klasse 3)

-

HmG Isoler 6 mm
(HG6-12-4.41)

P6B (Klasse 1 & 2)

2

SKUDSIKRING (DS-EN 1063)
Klasse

Våben

Kaliber

Afstand

Udgangshastighed

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

5m

400 m/s

-

BR3

Håndvåben

.357 Magnum

5m

430 m/s

-

BR4-NS

HmG BR4NS 23 mm

Håndvåben

.44 Magnum

5m

440 m/s

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

-

EKSPLOSIONSSIKRING (DS-EN 13123/13124-2)
Klasse
EXR1

Sprængladning

Afstand

Tryk PSO

Impuls ISO

Hammerglass-produkt

3 kg

5m

0.75 bar

1.05 bar/ms

HmG 12 mm

EXR2

3 kg

3m

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

4m

3.6 bar

3.00 bar/ms

-

EXR5

20 kg

4m

6.3 bar

4.20 bar/ms

-

Facadeglas med tryk & LED-belysning

Facadeglas, gennemfarvet

DESIGNET SIKKERHED
Egentlig er det kun fantasien, som sætter grænser for materialets
anvendelsesområde. Mange af vores løsninger er udviklet efter kundeønsker
eller i nært samarbejde med arkitekter eller bygningsejere. Med en egen
konstruktionsafdeling og en CNC-fræser på over seks meter skabes
forudsætninger for nye spændende løsninger. Du er velkommen til at udfordre os!

TAGLØSNINGER
Sikre tagløsninger for såvel større boligkomplekser som
også for villaen. Hammerglass-skivernes hårde og glatte
overflade bidrager til at snavs og støv kan skylles bort fra
tagkonstruktionen med regnen.

FACADEGLAS
Klare, tonede eller gennemfarvede Hammerglass-skiver til
beklædning af facader, trappeopgange, korridorsystemer
osv. Hammerglass-skiverne er en moderne og effektiv
sikring mod hærværk og overmaling/graffiti. Til fjernelse af
overmalinger, graffiti og andre tilsmudsninger kan de fleste
opløsningsmidler anvendes. For kunstnerisk udformning
kan skiverne desuden forsynes med motivtryk og indirekte
belysning.

RÆKVÆRKSLØSNINGER
Splintfrie rækværksløsninger til terrasser, altaner, trapper
osv. som passer godt ind i det offentlige miljø eller villaen
– en moderne letvægtsløsning med den optimale kombination af transparens og største sikkerhed for nye installationer eller udskiftning af eksisterende konstruktioner. Vores
klatrefrie systemer opfylder kravene til børnesikkerhed, idet
ingen åbninger er større end 100 mm. Runde hjørner og
fasede kanter eliminerer risikoen for skæreskader.
Vælg mellem klare skiver og fri udsigt til omgivelserne eller
en tonet udførelse med øget indsynsbeskyttelse. Hammerglass-skiverne kan ved større projekter desuden forsynes
med motivtryk eller gennemfarves. I tilfælde af motivtryk

placeres trykket mellem to skiver, som efterfølgende lamineres sammen. Dermed er trykket fuldstændig beskyttet
mod mekaniske påvirkninger.

SPEJL
Brudsikre Hammerglass-spejl reducerer skadesomkostningerne, samtidig med at den personlige sikkerhed øges.
Hammerglass Spejlglas anbefales på offentlige toiletter,
omklædningsrum, idrætsanlæg, elevatorer samt fængsler
og psykiatrien.

SIKKERHEDSINDRETNINGER
Komplette kundetilpassede butiksindretninger og sikkerhedsløsninger for guldsmede, urmagere, museer, kirker etc.
Hammerglass-skiverne monteres i eksisterende montre-/
skabskonstruktioner eller i kundetilpassede indretningsløsninger.
Også sikkerhedssluser for kontrolleret personflow ind og ud
af butikken kan designes i Hammerglass. Slusen designes
efter den aktuelle butiks fysiske forudsætninger og kan
også integreres der, hvor pladsforholdene er begrænset. En
satsning på et sikkert arbejdsmiljø til gavn for både kunder
og medarbejdere.

Infrastruktur
ReJSECENTRE · STØJSKÆRME · LÆSKURE · GANG- & CYKELTUNNELER · BROER
TaGE · BESKYTTELSESSKÆRME · DÆKKEprofilER · RÆKVÆRK · MEDIA

EJENDOM
VINDUER & DØRE · SKUDSIKRING · EKSPLOSIONSSIKRING · TaGE
RÆKVÆRK · SIKKERHEDSINDRETNING · ELEKTRONIKBESKYTTELSE · SPEJLE
Energyblinds SolGARDINER · Safecoat SOL- & SIKKERHEDSFILM

Automotive
SIKKERHEDSRUDER · SPRÆNGTESTEDE RUDER · offerruder · Offerfilm
VARMEREDUCErENDE RUDER · SKUDSIKRE RUDER · UDRYKNINGSKØRETØJER

Hammerglass® er en nanobehandlet polykarbonatskive som er 300 gange stærkere end glas og ekstrem brudsikker. Nanoteknologi
sørger for, at Hammerglass® er modstandsdygtig overfor de fleste kemikalier. Graffiti og tilsmudsninger kan fjernes med opløsningsmidler eller med andre egnede rengøringsmidler. Overfladebehandlingen giver desuden en UV-beskyttelse på 99,96%, hvilket
medfører, at skiven hverken bliver grumset, udbleget eller på anden måde forandrer sin optiske kvalitet over tiden. Hammerglass®
bidrager ikke til spredning af ild i tilfælde af brand.
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