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Hammerglass i blokkbebyggelse

US Airbase, Kuwait

Hammerglass Enkel på distanse utenpå blyglassvindu



DET kOMPLETTE
sIkkErhETsALTErNATIVET

EnkElt
Vi har ferdige løsninger som passer til stort sett alle vin-
dustyper og fasadeløsninger. Hammerglass kan installeres 
både fra utsiden og innsiden.

trygt
Hammerglass gir full beskyttelse mot innbrudd og vanda-
lisme, og fungerer til og med som beskyttelse ved eksplo-
sjoner, gjenstander som kastes eller ved skudd.

rIMElIg
Med nybygg eller tilbygg blir ekstrakostnadene for å bestille 
vinduer med Hammerglass-ruter marginale. Og et bytte av 
eksisterende glassruter til Hammerglass er rimelig i forhold 
til det innbrudd eller vandalisme koster av penger, tid og - 
ikke minst – ubehag.

rådgIvnIng vEd PrOSJEktErIng
Ta kontakt med oss allerede på idéstadiet slik at vi kan 
finne det beste beskyttelsesalternativet for kunden. Vi tilbyr 
konfidensiell rådgivning i sammenheng med prosjekterin-
gen.
Vi gir teknisk støtte og samarbeider gjerne med arkitekter 
og konstruktører for å finne forslag til funksjonelle løsnin-
ger.
Vi gir gjerne anbud på komplette prosjekter: Hammerglass, 
innfestingssystem og montering.

Hammerglass er en praktisk beskyttelse i alle miljøer med risiko for glassknusing, 
innbrudd, hærverk, eksplosjon eller beskytning. Et helt system av uknuselige 
glassløsninger for nybygg, skifte av ruter og kompletterende glassering.

StAtlIgE & OFFEntlIgE BygnIngEr
Ambassader · Regeringsbygninger · Slott · 
Kommunale kontorer · Skoler · Universiteter · Politistasjoner ·
Domstoler · Museer · Kunstsentre · Kirker · Arenaer ·
Idrettsanlegg · Dyreparker

OMSOrgSInStItUSJOnEr
Sykehus · Mentalsykehus · Kriminalomsorgsinstitusjoner · 
Fengsler

HØyrISIkOAnlEgg
Atomkraftverk · Militære anlegg

kOMMErSIEllE EIEndOMMEr
Butikksentre · Butikker · Gullsmeder · Banker · Hoteller · 
Kontorer · Bensinstasjoner

rEISESEntEr
Tog- og Busstasjoner · T-bane · Værbeskyttelse

PrIvAtE EIEndOMMEr
Leiligheter · Villaer

Våre kundegrupper:

Stasjonsbygg Älmhult Tak og rekkverk, Täby Sentrum, Stockholm



Innbruddsvern & Sikkerhetsinnredning

Skyvedører, Stockholms Sentralstasjon Innbruddsvern, Stockholms Slott



UkNUsELIgE
gLAssLØsNINgEr

HAMMErglASS AB På 1 MInUtt
Utviklingen av Hammerglass AB startet i 1993. Den gang 
arbeidet vi med å minske kostnadene for glassknusing.
Bedriften ble deretter utvidet, og består i dag av tre forret-
ningsområder: Eiendom, infrastruktur og automotiv.
Vi leverer til de nordiske landene og eksporterer til utvalgte 
land innen utvalgte produktområder.
Hammerglass AB er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 
ISO 14001, og har lisensen ”Secured by Design”.

tEStEdE Og SErtIFISErtE PrOdUktEr 
MEd gArAntI
Hammerglass® er en aldringsbestandig polykarbonatrute 
300 ganger sterkere enn glass og nærmest uknuselig. 
Hammerglass® må ikke forveksles med vanlig polykarbo-
nat (PC) ved prosjektering. Overflatebehandlingen gir en 
UV-beskyttelse på 99,96%, noe som gjør at materialet ikke 
bleknes eller på annen måte endrer sin optiske kvalitet over 
tid.
Hammerglass® bidrar ikke til spredning av ild ved en even-
tuell brann.

• 300 ganger sterkere enn glass
• Halve glassvekten
• Slitesterk overflate
• Høy motstandskraft mot kjemikalier
• 99,96% UV-resistent
• Diffusionstettende egenskaper muliggjør produksjon av

isolerglass
• Betraktelig høyere gloss-index (glattere overflate) enn

glass bidrar til at smuss kan vaskes bort når det regner
• Gode brannhemmende egenskaper (selvslukkende)
• Hammerglass® kan gjenvinnes
• Hammerglass® er testede og sertifiserte produkter med

garanti
• Alle Hammerglass-produkter er lasermerket med

logo og produksjonsnummer for sporing

Vandale- & Innbruddsbeskyttelse for skole og andre utsatte bygg



Hammerglass – Det usynlige gitteret



HAMMErglASS EnkEl 
EFFEktIvt MOt InnBrUdd & vAndAlISME
Hammerglass Enkel er et system med lav vekt og høy 
beskyttelsesklasse for skifte av glassruter i eksisterende 
rammer/karmer. Systemet gir store muligheter for bytte av 
glass i eldre koblede rammer, og vinduer i vernede eien-
dommer, slott og kirker. Montasjen påvirker ikke eksiste-
rende arkitektur.
Hammerglass Enkel gir økt beskyttelse mot innbrudd og 
vandalisering, og er godkjent opptil beskyttelsesklasse P8B 
(tilsvarer beskyttelsesklasse 3), som er beskyttelsesklas-
sen som forsikringsselskapene krever for spesielt utsatte 
objekter som gullsmeder, elektronikkfirmaer o.s.v.

HAMMErglASS ISOlEr 
klASSIFISErt ISOlErInglASSyStEM
Hammerglass Isoler er et isoleringsglassystem med 2 eller 
3 ruter, med valgfritt glass i den indre ruten: Solbeskyttende 
glass, lavenergiglass, laminert glass, Cotswold o.s.v.
Hammerglass Isoler kan integreres i det eksisterende 
fasadesystemet. I tillegg til motstand mot innbrudd og 
vandalisering gir Hammerglass Isoler også personbeskyt-
telse ved montering av Hammerglass som innvendig glass i 
isoleringskassetten.

Hammerglass Isoler har også en utmerket evne til lydreduk-
sjon, lav U-verdi og beskyttelse mot sol. Hammerglass Isoler 
finnes også med varmereduserende Hammerglass-IR, et svakt 
tonet Hammerglass som gir en varmereduksjon på 45%.

• U-verdi ned til 0,65 i konfigurasjon med tredobbelt glass
• Lydreduksjon på opptil 37 dBRw
• Godkjent i opptil beskyttelsesklasse P8B
• 5 års full isoleringsglassgaranti

HAMMErglASS Add-On 
dEt USynlIgE gIttErEt
Hammerglass Add-On-system i kaldvalset stålplate har blitt 
montert foran tusener av eksisterende vinduer siden 1994. 
Systemet – som er beregnet på utvendig eller innvendig 
montering foran eksisterende vinduer – er et diskret alter-
nativ til gitter og rullesjalusier ettersom det ikke annonserer 
at noe faktisk beskyttes. Profilene av kaldvalset stålplate 
har ingen festepunkter, noe som gjør det umulig å fjerne 
systemet ved et innbruddsforsøk.
Hammerglass Add-On finnes i flere utførelser for utvendig 
og innvendig bruk. Ved innvendig montering bidrar  
Hammerglass Add-On også med et effektivt personvern 
fordi den splintfrie Hammerglass-ruten hindrer glasskår i å 
komme inn i rommet ved en eksplosjon.
Hammerglass Add-On anbefales av forsikringsselskapene 
som et alternativ til innbruddsgitter og rullesjalusier.

• Beskytter mot innbrudd, vandalisme og eksplosjon
• Erstatter innbruddsgitter og rullesjalusier
• Kaldvalset stålprofil for effektiv brytebeskyttelse
• Innbrudds-/vandalbeskyttelse klasse P8B
• Person-/eksplosjonsbeskyttelse klasse EXR1/EXR2
• Anbefales av forsikringsselskaper

Det svakeste punktet i de fleste eiendommer er ofte vinduer 
og dører med glassruter. Hvis disse rutene byttes ut med 
uknuselige Hammerglass-ruter, gir det en reell bedring av 
innbruddssikkerheten.

VANDALBEskYTTELsE
INNBrUDDsBEskYTTELsE
PErsONBEskYTTELsE



kOMBInErt BArrIErE- Og  
EkSPlOSJOnSBESkyttElSE
Hammerglass Eksplosjonsbeskyttelse er en fasadetilpas-
set løsning der en 12 mm Hammerglass-rute monteres i 
en kraftig stålramme. Stålrammen holder hele pakken på 
plass, selv ved en kraftig eksplosjon. Denne splinterfrie 
løsningen er tynnere og veier vesentlig mindre enn sam-
menlignbare løsninger basert på vanlig glass.
For butikker i utsatte bymiljøer utgjør systemet en effektiv 
barriere mot innbrudd og er samtidig en eksplosjonsbeskyt-
telse uten fragmentering eller splintring. Monteringen har 
begrenset innvirkning på eksisterende utstillingsvinduer, 
men gir en betydelig høyere grad av sikkerhet for personalet 
i butikken.

• Eksplosjonstestet sikkerhetsglass
• Beskyttelsesklasse EXR1 og EXR2

(EN 13123/EN 13124-2)
• Unike splinterfrie lettvektsløsninger
• Fasadetilpasset stålramme holder rutene på plass
• Beskytter mot eksplosjon, innbrudd og vandalisme
• Rådgivning ved prosjektering

Vi assisterer ved vurdering av fasader i forhold til trus-
selen. Basert på grunnleggende data om eksisterende 
vinduer og dører foreslås et passende vernenivå.

SkUddSIkrE glASS
Hammerglass Ballistisk Beskyttelse inkluderer unike 
skuddhemmende lettvektsløsninger i de høyere beskyttel-
sesklassene BR4-NS og BR6-NS (No Splinter). Laminerte 
glassplater har blitt kombinert med en Hammerglass-rute 
for å oppnå lavest mulig vekt og tykkelse. Innfesting i Ham-
merglass skuddsikre forsterkede partier i rustfritt stål i 
klassene FB4 og FB6 i henhold til EN 1522, gir en komplett 
beskyttelse mot ballistiske angrep. Skuddsikkerheten gjel-
der glass samt den medfølgende rammen.
Våre splinterfrie løsninger er svært egnet til beskyttelse av 
ambassader og konsulater, nasjonale og lokale myndighe-
ter, banker, medieselskaper, VIP-boliger, militære anlegg, 
kjernekraftanlegg o.s.v.

• Skuddhemmende glass i beskyttelsesklasse BR4-NS
og BR6-NS (EN 1063)

• Forsterkede partier i rustfritt stål, verneklasse FB4 og
FB6 (EN 1522)

• Tynnere glass og lavere vekt enn sammenlignbare
glassløsninger

• Grundig, konfidensiell analyse av beskyttelsesobjektet
med planlegging av riktig beskyttelsesløsning og riktig
festing

Vi tilbyr en nøkkelferdig løsning med risikoanalyse, be-
hovsvurdering, planlegging og installasjon av komplette 
skuddsikre vindus- og dørseksjoner i skuddhemmende stål 
i samsvar med anbefalt beskyttelsesklasse.

BALLIsTIsk BEskYTTELsE &
EksPLOsJONsVErN
I en foranderlig verden der faren for beskytning, terrorangrep, hærverk og 
innbrudd stadig mer blir en del av hverdagen, øker behovet av avanserte 
beskyttelsesprodukter. Ved en kraftig eksplosjon splintres vanlige glassruter 
selv på lang avstand fra eksplosjonen, ofte med splinterskader som resultat. 
I nærheten av detonasjonen kan og splinterfrie ruter trykkes inn i rommet 
innenfor, selv om de er av herdet eller laminert glass.



klasse Laminert glass 
Tykkelse - Vekt

hammerglass-produkt
Tykkelse - Vekt

Klasse 3 SafeCoat Safe 400 Mil

Klasse 2 SafeCoat Safe 400 Mil

Klasse 1 SafeCoat Safe 700 Mil

P1A - SafeCoat 800 Mil

P2A - SafeCoat 1200 Mil

P3A - HmG 4 mm - 4.8 kg/m2

P4A 10 mm - 22 kg/m2 HmG 4 mm - 4.8 kg/m2

P5A 10 mm - 22 kg/m2 HmG 6 mm - 7.2 kg/m2

P6B (Klasse 1 & 2) 12/15 mm - 30/38 kg/m2 HmG 6 mm - 7.2 kg/m2

P7B (Klasse 3) 19 mm - 42 kg/m2 HmG 6 mm - 7.2 kg/m2

P8B (Klasse 3) 21/24 mm - 43/54 kg/m2 HmG 8/10 mm - 9.6/12.0 kg/m2

P8B (Klasse 3) -
HmG Isoler 6 mm 

(HG6-12-4.41)
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PErSOnBESky ttElSE -  vAndAlBESky ttElSE -  InnBrUddSBESky ttElSE (En 12600/356)

klasse Våpen kaliber Avstand hastighet hammerglass-produkt

BR1-NS Håndvåpen/ 
Rifle .22 LR 10 m 360 m/s HmG RABS 12 mm + 4 mm

BR2 Håndvåpen 9 mm x19 Parabellum 5 m 400 m/s -

BR3 Håndvåpen .357 Magnum 5 m 430 m/s -

BR4-NS Håndvåpen .44 Magnum 5 m 440 m/s HmG BR4NS 23 mm

BR5 Rifle 5.56x45 mm 10 m 950 m/s -

BR6-NS Rifle 7.62x51 mm 10 m 830 m/s HmG BR6NS 39 mm

BR7 Rifle 7.62x51 mm 10 m 820 m/s -

BAllIStISk BESky ttElSE (En 1063)

klasse Ladning Avstand Trykk PsO Impuls IsO hammerglass-produkt

EXR1 3 kg 5 m 0.75 bar 1.05 bar/ms HmG 12 mm

EXR2 3 kg 3 m 2.3 bar 1.65 bar/ms HmG 12 mm

EXR3 12 kg 5,5 m 1.7 bar 2.25 bar/ms -

EXR4 12 kg 4 m 3.6 bar 3.00 bar/ms -

EXR5 20 kg 4 m 6.3 bar 4.20 bar/ms -

EkSPlOSJOnSBESky ttElSE (En 13123/13124-2)

Eliminere risikoen for glassknusing, avverge innbruddsforsøk, 
beskytte deg mot glasskår fra en eksplosjon? Valg av sikkerhetsnivå 
avhenger av trusselbildet. Våre uknuselige glassløsninger omfatter 
verne- og sikkerhetsklasser opptil P8B (høyeste verneklasse for 
innbruddsgittere/rullesjalusier) - og skudd- og eksplosjonsvern.

VELgE VErNEkLAssE



Fasadeglass med trykk og LED-lys

Fasadeglass, gjennomfarvet



tAklØSnIngEr
Sikre takløsninger både for store boligkomplekser og 
eneboliger. Hammerglass-platenes harde og glatte overflate 
bidrar til at smuss og støv i de aller fleste tilfeller vil regne 
bort fra takkonstruksjonene.

FASAdEglASS
Klare, opale eller gjennomfargede Hammerglass-plater 
som fasadekledning, trappehus, korridorsystemer etc. 
Hammerglass-platene gir et moderne og effektivt vern mot 
vandalisme og tagging. For sanering av tusjtagger, grafitti 
og annen smuss kan de fleste løsningsmidler benyttes. For 
kunstnerisk utforming kan rutene utføres med motivtrykk 
og bakenforliggende belysning.

rEkkvErk
Splinterfrie rekkverksløsninger for terrasser, balkonger, 
trapper etc som passer like bra i offentlige bygninger som i 
eneboliger -  en moderne lavvektsløsning med en kombina-
sjonen av transparens og sikkerhet for ny installasjon eller 
bytte i eksisterende konstruksjon. Våre løsninger oppfyller 
kravet til barnesikkerhet der ingen åpninger er større enn 
100 mm. Runde hjørner og avfasede kanter eliminerer 
faren for kuttskade.
Velg mellom klare Hammerglass-plater og fri utsikt mot om-
givelsene eller opal utførelse for større innsynsbeskyttelse. 

Hammerglass-rutene kan og trykkes med et motiv eller 
gjennomfarges ved større prosjekter. Ved trykking av motiv 
plasseres trykket mellom to skiver som etterpå lamineres. 
Trykket ligger dermed helt beskyttet mot mekanisk påvirk-
ning.

SPEIl
Uknuselige speil i Hammerglass reduserer kostnadene for 
hærverk samtidlig som den personlige sikkerheten øker. 
Hammerglass Speilglass anbefales for offentlige toaletter, 
omkledningsrom, idrettsanlegg, heiser, fengsler og psykia-
triske avdelinger.

SIkkErHEtSInnrEdnIng
Komplette kundetilpassede butikkinnredninger og sikker-
hetsløsninger for gullsmeder, klokkebutikker, museer, kirker 
o.s.v. Hammerglass-platene monteres i eksisterende mon-
ter-/skapkonstruksjoner eller i kundetilpassede løsninger.
Sikkerhetssluser i Hammerglass for kontrollert personflyt 
inn og ut av butikken. Slusene utformes etter lokalets 
fysiske forutsetninger, og kan også integreres der det er 
liten plass. En investering i sikkert arbeidsmiljø som gagner 
både kunder og ansatte.

Egentlig er det bare fantasien som setter genser for materialets bruksområder. 
Mange av våre spesialløsninger har blitt utviklet etter kundens ønsker 
eller i nært samarbeid med arkitekter eller eiere av eiendom. Med en egen 
konstruksjonsavdeling og CNC-fresemaskin på over seks meter skapes 
forutsetningene for nye og spennende løsninger.  
Velkommen til å utfordre oss!

DEsIgNET sIkkErhET
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Hammerglass® er en nanobehandlet polykarbonatplate, 300 ganger sterkere enn glass, og nesten uknuselig. Nanoteknologien 
gjør Hammerglass® motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier og syreangrep. For fjerning av graffiti og annen tilsmussing, brukes 
rengjøringsmidler eller graffitifjerner. Overflatebehandlingen gir også en UV-beskyttelse på 99,96%, noe som gjør at materialet ikke 
blir grumsete, bleknes eller på annen måte endrer sin optiske kvalitet over tid. Hammerglass® bidrar ikke til spredning av ild ved en 
eventuell brann.

Infrastruktur
REISESENTER · STØYSKJERMER · lESKuR · GANGTuNNElER · BRoER
TAK · BESKYTTElSESSKJERMER · DEKKPRoFIlER · REKKVERK · MEDIA

EIEnDOM
VINDuER & DØRER · BAllISTISK BESKYTTElSE · EKSPloSJoNSBESKYTTElSE 
TAK · REKKVERK · SIKKERHETSINNREDNING · ElEKTRoNIKKBESKYTTElSE · SPEIl

autOMOtIvE
SIKKERHETSRuTER · EKSPloSJoNSTESTEDE RuTER · oFFERRuTER · oFFERFIlM
VARMEREDuSERENDE RuTER · SKuDDSIKRE RuTER · uTRYKNINGSKJØRETØY

Hammerglass AS 
hmg@hammerglass.no  ·  www.hammerglass.no
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