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

HAMMERGLASS

Nordic Glass Security  •  Bredhøjvej 5  •  DK-8600 Silkeborg  •  info@glass-security.dk   •   +45 71 99 77 91   •   glass-security.dk

Det tager maks. ti minutter for en indbrudstyv for at tømme 
dit hus for værdigenstande. Her hjælper ingen alarm, kamera 
og sikkerhedsklassificerede vinduer med standardglas. Her 
er der behov for noget som holder tyven ude. Et vindue med 
høj indbrudssikring og med brudsikkert glas i glaskassetten.

Anvendelsesområde
Skoler, lejlighedskomplekser, kontorbygninger etc. Også egnet 
for privatboliger/villaer samt private virksomheder med behov 
for en avanceret indbrudssikring og sikkerhed.

Produktbeskrivelse
Hammerglass er med sin nanobehandlede overflade resistent 
mod kemikalier og de fleste syreangreb. Graffiti og tilsmuds-
ninger kan fjernes med opløsningsmidler eller med andre 
egnede rengøringsmidler. Det unikke yderlag giver desuden en 
meget god UV-modstandsdygtighed.

For boligejere tilbyder vi store valgmuligheder mht. åbnings-
funktionen – indadgående, udadgående, topstyret eller 
dreje-kip. Vores standardvinduer og altandøre har aluminiums-

beklædte trærammer, hvor karmen og yderrammen er komplet 
konstrueret af vedligeholdelsesfri aluminium mens indersiden 
består af tætvokset kvalitetsfyr. Udover vores standardsorti-
ment tilbyder vi desuden sikkerhedsglasløsninger mod både 
beskydning og eksplosioner. Alle vores produkter er indgående 
testet og fås op til en sikkerhedsklasse svarende til RC2-P8B.

Lasermærkning
Samtlige Hammerglass-ruder lasermærkes med logo og 
produktionsnummer. Dette er et kvalitetsstempel for vore 
kunder, muliggør sporbarhed for intern kvalitetssikring giver 
sikkerhed ved eventuelle garantispørgsmål.

Foreskrivende tekst
”Foreskrivende tekst Vinduer skal opfylde sikkerhedskrav  
RC2 - (P6B/P7B/P8B). Oplukkelige vinduer bør mht. vinduets 
funktionslevetid ikke veje mere end 45 kg/m2. Vinduer 
skal have 10 års isoleringsglasgaranti. Isoleringsglas skal 
indeholde Hammerglass.”

FASTE VINDUER TOPSTYRETDREJE-KIP DØRE

ET RIGTIGT SIKKERHEDSVINDUE.

Karmdybde 
83-145 mm

Indadgående vinduer 
2+1

Indadgående vinduer 
3-lags

Faste vinduer 
3-lags

Materiale Inder-/Yderramme Træ/Aluminium Træ/Aluminium Træ/Aluminium

Yderbehandling/Farve Valgfri Valgfri Valgfri

Modstandsklasse RC2 - P6B/P7B/P8B RC2 - P6B/P7B/P8B RC2 - P6B/P7B/P8B

Vægt pr. m2 (kg) 35/35/37 35/35/37 35/35/37

Billedeksempel Billedeksempel Billedeksempel

mailto:info@glass-security.dk
tel:+4571997791
https://glass-security.dk



