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S E C U R I T Y 
W I N D O W S 

HAMMERGLASS
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Karmdjup 
83-145 mm

Öppningsbara fönster 
2+1

Öppningsbara fönster 
3-glas

Fasta fönster 
3-glas

Material Inner-/Ytterbåge Trä/Alu Trä/Alu Trä/Alu

Ytbehandling/Kulör Valfri Valfri Valfri

Säkerhetsnivå RC2 - P6B/P7B/P8B RC2 - P6B/P7B/P8B RC2 - P6B/P7B/P8B

Vikt per M2 (kg) 35/35/37 35/35/37 35/35/37

Bildexempel Bildexempel Bildexempel

Det tar max tio minuter för en inbrottstjuv att länsa ditt 
hus på värdesaker. Då hjälper inte larm, kamera och 
säkerhetsklassade fönster med standardglas. Då behövs 
något som håller tjuven ute. En fönsterbåge av hög 
inbrottsklass och med okrossbart i glaskassetten. 

Användningsområden
Skolor, lägenhetskomplex, kontorsfastigheter etc. Även lämpligt 
för villor samt privat verksamhet med behov av inbrottsskydd 
för ökad trygghet.

Produktbeskrivning
Hammerglass är med sin nanobehandlade yta resistent mot 
kemikalier och de flesta syraattacker. Graffiti och nedsmuts-
ning kan tas bort med lösningsmedel eller klotterborttag-
ningsmedel. Det unika ytskiktet ger även glaset mycket god 
UV-beständighet 

För fastighetsägare erbjuder vi stora valmöjligheter i form 
av öppningsfunktion – inåtgående, utåtgående, vridfönster 
eller Kipp-Dreh. Hammerglass Security Windows finns i flera 

utföranden med högsta kvalitet, Trä/Alu, PVC, Hel-aluminium 
samt Trä. Våra standardfönster och altandörrar har alumini-
umklädda träbågar där karm och ytterbåge är helt konstruerad 
i underhållsfri aluminium och där insidan består av tätvuxen 
kvalitetsfuru. Utanför vårt standardsortiment erbjuder vi 
också skyddande glaslösningar mot både beskjutning och 
explosioner, Samtliga våra produkter är rigoröst testade och 
finns i säkerhetsnivå upp till motsvarande RC2-P8B.

Lasermärkning
Samtliga Hammerglass-rutor lasermärks med logotyp och 
produktionsnummer. Detta ger en kvalitetsstämpel för våra 
kunder, spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt säkerhet 
vid eventuella garantifrågor.

Förslag till föreskrivande text
”Fönster skall uppfylla säkerhetskrav RC2 - (P6B/P7B/P8B). 
Öppningsbart fönster med hänsyn till funktionslivslängd bör 
inte väga mer än 45 kg/m2. Fönster skall ha 10 års isolerglas-
garanti. Isolerglas skall innehålla Hammerglass.”

FASTA FÖNSTER VRIDFÖNSTERKIPP DREH DÖRRAR

ETT RIKTIGT SÄKERHETSFÖNSTER.


