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Karmdybde 
83-145 mm

Åpningsbare vinduer 
2+1

Åpningsbare vinduer 
3-lags

Faste vinduer 
3-lags

Material  
Indre/Ytre karm/ramme Tre/Alu Tre/Alu Tre/Alu

Overflatebehandling/Kulør Valgfri Valgfri Valgfri

Innbruddsklasse RC2 - P6B/P7B/P8B RC2 - P6B/P7B/P8B RC2 - P6B/P7B/P8B

Vekt per m2 (kg) 35/35/37 35/35/37 35/35/37

Bildeeksempel Bildeeksempel Bildeeksempel

Det tar bare ti minutter for en innbruddstyv å tømme huset 
ditt for verdisaker. Da hjelper verken alarm, kamera eller 
sikkerhetsvindu med standardglass. Da behøves noe som 
holder tyven ute. En vindusramme av høy innbruddsklasse 
med uknuselig glass. 

Bruksområde
Skoler, leilighetskomplekser, kontoreiendommer o.s.v. Også 
egnet for villaer og private virksomheter med behov for 
innbruddsbeskyttelse for økt sikkerhet.

Produktbeskrivelse
Hammerglass med sin nanobehandlede overflate er 
motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier og syreangrep. 
Graffiti og tilsmussing kan fjernes med rengøringsmidler eller 
graffitifjerner. Det unike overflatelaget gir også glasset veldig 
god UV-motstand. 

For eiendomseiere tilbyr vi valgmuligheter i form av åpnings-
funksjon –innadslående, utadslående, toppsvingvindu eller 
dreie/vipp-vindu. Våre standardvinduer og altandører har 

trerammer kledd i aluminium, hvor karm og ytre ramme er helt 
konstruert i vedlikeholdsfri aluminium og hvor innsiden består 
av tettvokst kvalitetsfuru.

I tillegg til vårt standardutvalg tilbyr vi også beskyttende glass-
løsninger mot både skudd og eksplosjoner. Alle produktene 
våre er grundig testet og finnes i sikkerhetsnivåer opp til 
tilsvarende RC5/BR6-NS/EXR2.

Lasermerking
Alle Hammerglass-ruter lasermerkes med logotype og produk-
sjonsnummer. Dette gir et kvalitetsstempel for kundene våre, 
sporbarhet for intern kvalitetssikring, samt sikkerhet ved 
eventuelle garantispørsmål.

Forslag til normativ tekst
”Vindu skal oppfylle sikkerhetskrav RC2 - (P6B/P7B/P8B). 
Åpningsbare vinduer bør ikke veie mer enn 45kg/m2 av hensyn 
til slitasje. Vindu skal ha 10 års isolerglassgaranti. Isolerglass 
skal inneholde Hammerglass, eller tilsvarende.”

FASTE VINDUER TOPPSVINGDREIE/VIPP DØRER

ET ORDENTLIG SIKKERHETSVINDU


