
Gjør som Bro-Bålsta golfklubb i Stockholm, invester i fremtidens værbeskyttede driving 
range, estetisk, holdbart og diskret. Med Hammerglass range kan golf trenes i naturlig 
lys og med god beskyttelse mot værkreftene. Taket kan tilpasses i både farge og 
størrelse slik at det smelter naturlig inn i både klassiske og moderne miljøer. Som alltid 
med Hammerglass får man en værbeskyttelse som i prinsippet er uknuselig!

”VELDIG POPULÆRT HOS MEDLEMMENE”
Bro-Bålsta Golfklubb oppgraderte anlegget sitt 
til 2022-seseongen med spesialtilpasset tak fra 
Hammerglass.
– Vi ønsket at de seks plassene som er nærmest 
ballmaskinen skulle være beskyttet mot regn 
nedbør, og vi ville ha en ramme i sort stål for at 
det skulle passe inn med vår grafiske profil her på 
anlegget. Vi valgte uknuselig glass for å minimere 
risikoen for ødeleggelse, ettersom anlegget 
også er ubemannet nattestid, sier golfklubbens 
administrerende direktør, Oliver May.
Er du fornøyd med resultatet?
– Det ble veldig bra, værbeskyttelsen er noe av det 
første du ser når du kjører inn på parkeringsplassen. 
Det er ikke mange golfklubber som har lignende 
konstruksjon, så det virker som vi skiller oss ut fra 

mengden ved å tilby noe ekstra.
Hva mener golfspillerne?
– Våre medlemmer har vært svært positive, som de også har vært til andre forbedringer 
vi har gjort de siste årene. 
Vi har satset mye på den delen av anlegget som vi følte hadde blitt liggende etter i 
forhold til standarden på banene og klubbhuset.
Hvordan har dere utstyrt standen for å ytterligere øke opplevelsen?
– Alle de seks plassene som er under tak har Toptracer-systemet, som gir mye god 
teknisk informasjon om hvert eneste slag. Trackman range kan også benyttes. Det 
har raskt blitt et populært tilbud, noe som igjen gjør treningen på Bro-Bålsta enda mer 
attraktiv og effektiv. I tillegg gir det økte inntekter til klubben.

HAMMERGLASS RANGE
FREMTIDENS VÆRBESKYTTELSE FOR MODERNE 
OG OPPGRADERTE GOLFANLEGG.

HAMMERGLASS RANGE – VÆRBESKYTTELSE FOR GOLFANLEGG



TEKNISKE DETALJER

Materiale: Hammerglass-plater i tilpasset stålkonstruksjon 
med festesystem som forhindrer at rutene sparkes ut. 

Størrelse/form: Våre designere lager værbeskyttelsen etter 
kundens ønsker. 

Montering: Hammerglass monterer på stedet.

OM MATERIALET – HAMMERGLASS

Hammerglass® er den nye generasjonens høyt presterende 
glass i nanobehandlet polykarbonat. En slitesterk og 
motstandsdyktig polykarbonatplate, 330 ganger sterkere 
enn glass - tilnærmet uknuselig. Hammerglass-platene 
er belagt med en tynn hinne silisiumoksid som beskytter 
mot riper og slitasje. Nanoteknologi gjør Hammerglass 
motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier – noe som 
gjør det enkelt å fjerne graffiti – og  bidrar til at smuss 
fra avgasser, olje og asfalt ikke fester seg like lett som på 
vanlig glass. Overflatebehandlingen gir og en  
UV-beskyttelse på 99,96%, som gjør at materialet ikke 
gulner, blekes eller på annen måte endrer optisk kvalitet 
over tid. Hammerglass bidrar ikke til spredning av ild ved 
eventuell brann.
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