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VAD ÄR HAMMERGLASS®?
Hammerglass är den nya generationens okrossbara glas i nanobehandlad polykarbonat. En slitstark och 
nötningstålig polykarbonatskiva, 300 ggr starkare än glas - och i det närmaste okrossbar. Hammerglass-
rutorna är belagda med en tunn hinna av kiseloxid som skyddar mot repor och slitage. Nanoteknologi gör 
Hammerglass motståndskraftigt mot de flesta kemikalier - vilket möjliggör enkel graffitisanering - och bidrar 
till att nedsmutsning från avgaser, olja och asfalt inte fäster lika lätt som på vanligt glas. Ytbehandlingen 
ger även ett UV-skydd på 99,96% vilket gör att materialet ej grumlas, bleks eller på annat sätt förändras 
i sin optiska kvalitet över tiden. Den uppskattade livslängden är mer än 40 år. Med sina samlade goda 
materialegenskaper, certifikat i skyddsklass EN 356 P8B, och endast halva glasvikten, är Hammerglass ett 
utmärkt val av skyddsglas vid både nyproduktion och utbyte av glas.

”Det kan verka självklart, men om tjuvarna inte 
kommer in så kan de inte stjäla något! Så enkelt är det.”

Bengt Nilsson, VD Hammerglass AB

 300 GÅNGER STARKARE ÄN GLAS OCH SKYDDAR MOT SÅVÄL INBROTT och SABOTAGE som DÅLIG EKONOMI. 

HAMMERGLASS LEASING 
- LEASINGFINANSIERAD TRYGGHET!
Hammerglass Leasing ger dig möjligheten att leasa ett färdigmonterat säkerhetsfönster-system 
utan att behöva bromsas av upphandlingsregler och utan att behöva byta befintliga fönster. 
Hammerglass Add-On är förmodligen ett av marknadens enklaste och ekonomiskt smartaste sätt att 
uppgradera säkerheten och därmed förhindra inbrott och vandalism.

Vår grundinställning är att det bästa sättet att förhindra inbrott är att inte låta tjuven ta sig in i fastigheten. 
Det kan låta banalt, men oavsett om tjuven får med sig något från inbrottet eller inte är skadan skedd redan 
vid glaskrosset. Säkerhetskedjan är bruten och otrygghet, sanering och reparation kommer som ett brev 
på posten, trots larm och kameror och väktare på väg. Dessa situationer kan undvikas. Med Hammerglass 
Leasing gör du det enkelt för dig själv, men svårt för tjuven.

DET HÄR ÄR HAMMERGLASS ADD-ON – ”DET OSYNLIGA GALLRET”
Uppgradering av säkerhet måste inte vara dyrt, krångligt eller ta lång tid. Vårt Add-On-system består av 
en Hammerglass-ruta som sitter grundligt förankrad i en aluminiumram eller i en ram i kallvalsat stål. 
Ramen fästs framför befintligt fönster, i karm eller båge – oftast utvändigt men den kan också monteras på 
fastighetens insida eller på dörrar. 

Om ett Add-On blir utsatt för inbrottsförsök står det emot av flera skäl. Försöker tjuven krossa rutan med 
kofot, hammare, sten eller yxa, så misslyckas det på grund av Hammerglass unika styrka – Hammerglass 
är 300 ggr starkare än glas. Försöker tjuven bända loss Add-On-profilen misslyckas även det, eftersom det 
inte går att få någon hävstångseffekt i godset.

Resultat: Tjuven kommer inte in och inbrottsförsöket misslyckas.

Hur vet vi det? Hammerglass har levererat över 50 000 system och än så länge har inga lyckade 
inbrottsförsök rapporterats. 

SÅ FUNGERAR HAMMERGLASS LEASING
Hammerglass vill bidra till ett tryggare samhälle. Därför gör vi det enklare för dig som av olika anledningar 
inte kan eller vill byta fönster, och för dig som önskar sprida investeringskostnaden över tid. 

De flesta företag är medvetna om vikten av att ha en stark likviditet och leasing öppnar möjligheten i en situation 
då man inte vill binda kapital. Genom att fördela kostnaden över 3-5 år belastas inte likviditeten som vid ett 
direktköp. 

Hammerglass erbjuder måttagning och montage över hela Sverige, ofta i samarbete med någon av våra 
återförsäljare, men du kan också montera på egen hand utifrån våra instruktioner. Eftersom Hammerglass 
väger betydligt mindre än vanligt glas är montaget enklare och vi kan därför också erbjuda systemet till stora, 
måttanpassade fönster.

När du väl bestämt dig går det fort, vi har inga långa ställtider.

FÖR VEM PASSAR DET?
Fastighetsbolag – privata och offentliga, kommuner, myndigheter och hyresgäster i form av företag/butiker. Skall 
kostnaden för Add-On-systemet delas mellan hyresvärd och hyresgäst underlättas fördelningen genom att produkt 
och komplett montage paketeras i en tydlig månadskostnad.

VAD KOSTAR DET?
Standardlösningen är 10% förhöjd första avgift och 10% restvärde med leasing över 60 månader. Produkterna 
köps loss vid leasingperiodens avslut. Kostnaden för Hammerglass Add-On är lägre än kostnaden för att sanera 
glaskross och installera nytt glas efter ett krossat fönsterglas. När Add-On är installerat sparar det också pengar i 
minskade underhållskostnader.

FLER FÖRDELAR MED HAMMERGLASS ADD-ON
• Minimal påverkan på fastighetens exteriör
• Finns i olika profilserier och färger – låt oss rekommendera
• Certifierad produkt med 5 års garanti
• Individuell märkning för spårbarhet och garanti
• Uppnår Skyddsklass 3 enligt Stöldskyddsföreningens SSF 200:1
• Certifierat enligt SBB EN 356 P7B och P8B beroende på tjocklek på glaset
• Halva vikten jämfört med glas

INBROTTSFAKTA
• Ett inbrott tar 10 minuter att genomföra. Trygg-Hansa
• Varje år sker det 82 000 bostadsinbrott i Sverige - endast i bostäder. BRÅ (Brottsförebyggande Rådet)
• Hälften av alla inbrott sker via fönster. IF Försäkringar
• Generellt sett är fönster och glaspartier den svagaste punkten i fastigheten. Efter fönster och skyltfönster följer

dörrar såsom ytterdörrar, altandörrar och bakdörrar. Länsförsäkringar

TIPS
Håll tjuven utanför - Beställ gärna Hammerglass Säkerhetshandbok ”PÅ DEN SÄKRA SIDAN” 
för stöd och hjälp vid riskbedömning samt förslag till val av lösning!
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VILL DU OCKSÅ VETA MER OM
HAMMERGLASS?

VILL DU HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER VETA MER OM VÅRA PRODUKTER OCH VÅRT 

SORTIMENT? BESÖK VÅR WEBBPLATS ELLER KONTAKTA OSS ENLIGT NEDAN:

Hammerglass AB
Åkagårdsvägen 9

SE-269 71 Förslöv, SVERIGE
 

hmg@hammerglass.se
+46 431-302 600

www.hammerglass.se

SCANNA KODEN NEDAN FÖR ATT SE VÅRT STRESSTEST AV HAMMERGLASS.


