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Hammerglass Add-On-U
Hammerglass Add-On-U brukes først og fremst 
som innvendig beskyttelsesglass. I bestemte 
tilfeller kan imidlertid U-profilen også monteres 
utvendig.

Hammerglass Add-On er et komplett integrert 
system for effektivt innbruddsvern beregnet for 
montering foran eksisterende vinduer. Ham-
merglass Add-On-U kan monteres innvendig på 
faste vinduer og vinduer som kan åpnes samt på 
glass- og dørpartier som innbrudds- og person-
vern, eller utvendig som innbrudds-/hærverksbe-
skyttelse.

Hammerglass Add-On leveres i valgfrie RAL- og 
NCS-farger.

Bruksområder
Butikker, kjøpesentre, offentlige lokaler, industri, kontorer, 
bensinstasjoner, apoteker, helsestasjoner etc. der det øn-
skes beskyttelse mot hærverk eller innbrudd. Mange banker 
har valgt akkurat dette systemet med innvendig montering.

Produktbeskrivelse
Hammerglass Add-On-U som innvendig beskyttelsesglass. 
Glassmaterialet utføres med 4,6, 8, 10, eller 12 mm Ham-
merglass.

Den unike U-profilen er utviklet i kaldvalset stål (i steden for 
aluminiumsprofiler som lett kan forseres). Glasset hellimes 
i falsen og monteres med gjennomgående skruer i glass 
og stålprofilen for å oppnå beste styrke. Ved eventuelle inn-
bruddforsøk gir stålprofilen etter kun ved selve bruddpunk-
tet. Effekten blir som ved åpning av en hermetikkboks - det 
oppnås ingen vektstangseffekt i godset, i beste tilfelle bøyes 
kun en liten flik opp. Til sammenligning har en aluminiums-
profil større stivhet og kan enklere brytes opp om et verktøy 
presses inn under profilen.

Hammerglass er med sin nanobehandlede overflate re-
sistent mot kjemikalier og de fleste syreangrep. Graffiti og 
tilsmussing kan fjernes med løsemiddel eller graffitifjerner.

Hammerglass bidrar ikke til spredning av ild ved en eventu-
ell brann.

Beskyttelsesklasse og sertifikat
Hammerglass Enkel er godkjent i henhold til EN 356 opp til 
beskyttelsesklasse P8B (tilsvarer beskyttelsesklasse 3).

Veiledning ved prosjektering
Hammerglass Add-On Profil-U beskytter mot innbrudd og 
gir personvern ved montering på innsiden av eksisterende 
rammer. Monteringen påvirker ikke eksisterende arkitektur. 
Profilen beskytter og forsterker eksisterende trekarmer, noe 
som minimerer vedlikeholdskostnadene. Hammerglass Add-
On gir en støydemping på 30 dBRw. Legg til slutt merke til at 
systemet sparer energi og at U-verdien forbedres.

Ta kontakt med Hammerglass AS for DWG-filer.

Lasermerking
Alle Hammerglass-ruter lasermerkes med logotype og 
produksjonsnummer. Dette er et kvalitetsstempel for våre 
kunder, og gir sporbarhet for vår interne kvalitetssikring 
samt sikkerhet ved eventuelle garantispørsmål.

Garanti
Garantitiden på Hammerglass er 10 år i henhold til spesi-
fiserte betingelser. Garantitiden på alt annet materiale og 
montering følger bransjens gjeldende byggegaranti- 
betingelser.

Montering
Hammerglass Add-On monteres kun av sertifiserte montører 
for å garantere høyeste kvalitet.
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