
HAMMERGLASS TV-BESKYTTELSE
TV-beskyttelse fra Hammerglass reduserer kostnadene for skader samtidig som den personlige 
sikkerheten forbedres på steder der den blir montert.

En gjenstand som kastes mot en TV kan få alvorlige konsekvenser i miljøer med psykisk uhelse. Vi vil bidra til 
ro og trygghet med en vandalsikker TV-beskyttelse med en tykkelse på 6 mm alternativt 8 mm Hammerglass. 
Beskyttelsen er konstruert i ett stykke, og monteres direkte på veggen. En enkel handling som kan gjøre en 
stor forskjell!

BRUKSOMRÅDER
Offentlige rom og miljøer innen psykisk uhelse, som institusjoner, ungdomshjem og andre lukkede institusjoner. 

PRODUKTBESKRIVELSE
Ettermontert, innkapslende beskyttelse der veggmonterte TV-er får et ytre, beskyttende skall. TV-beskyttelsen 
boltes i veggen langs beskyttelsens ytterkant. Avstand til TV-skjermen er 3-10 cm, avhengig av type og 
utforming av TV-ens veggfeste. 
TV-beskyttelsen kan rengjøres med vanlige rengjøringsprodukter. Overflaten er slitesterk og får ikke riper ved 
vanlig støvtørking og normalt vedlikehold.
Beskyttelsen finnes i to varianter. En med åpning i beskyttelsens nedre kant til kabelinngang, og en med helt 
tett nedre kant for installasjoner hvor kabelutgangen fra veggen sitter på TV-ens bakside. 
Hammerglass standardutgave av TV-beskyttelse er produsert for veggmontert TV hvor skjermens ytterkant 
maksimalt er 100 mm fra veggen (beskyttelsen er 140 mm dyp). Hammerglass tilbyr også TV-beskyttelser til 
større format, samt til pc-skjermer. 
Beskyttelsen kan også utstyres med selvmordsforebyggende beskyttelse i form av hjørnevinkler i stål (valgfritt).

MONTERING 
Følg separat monteringsanvisning.

TV størrelse TV maks bredde** TV maks høyde** Beskyttelse størrelse* Tykkelse Vekt
40 – 42 tum   930 mm 520 mm 1116 x 1073 x 180 mm 6 mm 10 kg
45 – 55 tum 1220 mm 680 mm 1406 x 1231 x 180 mm 6 mm 13 kg
55 – 65 tum 1440 mm 810 mm 1626 x 1365 x 180 mm 8 mm 22 kg

* Ytterkant av beskyttelsens flate mot vegg. 
** Andre format og størrelser tilbys separat.
Valgfritt: Selvmordsforebyggende beskyttelse, i form av hjørnevinkler i stål. Bestilles separat.

Hammerglass AS   •   +46 (0) 431 25 000   •   www.hammerglass.no

SKANN KODEN FOR 
Å LESE MER!


