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BRUDSIKRE
GLASLØSNINGER
FOR REJSECENTRE

Hammerglass® er en nanobehandlet polykarbonatplade som er 300 gange stærkere end glas og ekstrem brudsikker. Hammerglass®
hårde og modstandsdygtige overflade gør det nemt af fjerne graffiti og bidrager til at tilsmudsninger fra udstødningsgasser, olie og asfalt
ikke sætter sig så fast som på sædvanligt glas. Overfladebehandlingen giver desuden en UV-beskyttelse på 99,96%, hvilket medfører, at
pladen hverken bliver grumset eller udbleges eller på anden måde forandrer sin optiske kvalitet over tiden.
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VÄXJÖ REJSECENTER
Indglasning af trapper, rulletrapper
og elevatorskakte.

MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE
DET SVENSKE ”TRAFIKVERKET”
VÆLGER HAMMERGLASS
For at begrænse fremtidige vedligeholdelsesomkostninger installeres Hammerglass i et antal
nye rejsecentre. For optimal indpasning af
Hammerglass-pladerne sker opmålingen efter at
stålkonstruktionen er på plads.

GANGTUNNEL MED PÅTRYKTE MOTIVER
OG LED-BELYSNING
En oplyst gangtunnel er ikke bare pæn at se
på, den bidrager også til et mere sikkert miljø
og til en øget tryghed.

permanent brudsikre glasløsninger for rejsecentre. Den lave vægt og hårde overflade gør
Hammerglass til det optimale valg for tage, vægge, elevatorskakte osv. Transparente og
farvede Hammerglass-plader i op til 6 meters længde giver bestillere og arkitekter stor
frihed ved formgivning og konstruktion af vægge, tage og løsninger til vejrbeskyttelse.

GLAS & FASTGØRELSE

TRAPPEHUSE & ELEVATORER

Hammerglass-pladerne leveres normalt som klart eller opalglas i op til 6 meters længde og i tykkelser fra 4 til 20 mm.
Ved større serier er der mulighed for at få Hammerglasspladerne gennemfarvet. For sektioner som er længere end
6 meter er der mulighed for at sammenføje enkelte elementer. Indglasningsmaterialet kan med fordel tilskæres efter at
grundkonstruktionen står på plads. Derved kan hver enkel
sektion og fastgørelsesdetalje opmåles individuelt. Fastgørelsen foretages med klemmeprofiler, Fixpoint eller en skræddersyet løsning. Med Fixpoints kan der desuden skabes en
afstand mellem væg og skive.

Indglasning af trapper, rulletrapper og elevatorskakte i eksisterende systemer eller nye stålkonstruktioner. For optimal
indpasning af Hammerglass-pladerne sker opmålingen efter
at stålkonstruktionen er på plads. Gennemgående fastgørelse med Hammerglass Fixpoint-system for bedste stabilitet.

•
•
•
•

300 GANGE STÆRKERE END GLAS

300 gange stærkere end glas - Intet glasbrud
Vejer kun halv så meget som glas
Fri udsigt på omgivelsen
Minimal vedligeholdelse - Skønnet livslængde over 40 år

TAGLØSNINGER MED SYSTEM ROOFING

Indglasning af komplette gangbroer med
Hammerglass kan foretages på montagestedet, for
derefter at blive løftet på plads, noget der ikke er
muligt med sædvanligt glas.

Hammerglass System ROOFING består af Hammerglassløsninger som er specielt konstrueret for vægge eller tage.
Pladerne kan sammenføjes i en uendelig længde med
vandtætte sammenføjninger. Montagen kan foretages i en
eksisterende konstruktion eller i skræddersyede profiler.
Hammerglass-pladerne kan bøjes og formes så de passer
til bøjede profiler. Materialets ekstrem hårde og glatte overflade bidrager til at snavs og støv i de fleste tilfælde kan
skylles bort fra tagkonstruktionen med regnen.

VEJRBESKYTTELSE

GENNEMGÅENDE FIXPOINT-FORANKRING

ÄLMHULT REJSECENTER

Gennemgående fastgørelse med Hammerglass
Fixpoint-system for bedste stabilitet.

Med 15 mm tykt Hammerglass kan håndlisterne
fastgøres direkte på Hammerglass-pladerne.

Udskiftningsglas til eksisterende perronskærme og
læskærme, eller indglasning af nye konstruktioner. Uskønt
glasbrud efter hærværksangreb, høje saneringsomkostninger og udskiftning af tunge, uhåndterlige glasskiver tilhører
fortiden. Allerede efter den FØRSTE udskiftning af hærdet
glas til Hammerglass er omkostningerne amortiseret. Efter
graffitiangreb, tags eller anden tilsmudsning kan de fleste
kendte rengøringsmidler og kemikalier anvendes uden at
Hammerglass-pladerne tager skade.

OVERFØRINGER & BROER
Løsninger for overføringer og gang- og cykelbroer. Hammerglass styrke giver mulighed for at indglasningen kan ske på
stedet, hvorefter den færdige konstruktion så løftes på plads.
Pladerne kan leveres transparente, som opalglas, farvede eller
med påtryk, samt at de kan udstyres med LED-belysning.

UNDERFØRINGER & CYKELTUNNELLER
En oplyst gangtunnel er ikke bare pæn at se på, den bidrager
også til et mere sikkert miljø og til en øget tryghed. Hammerglass-pladerne kan forsynes med påtryk og LED-belysning. Med
en variabel LED-belysning kan effekten forstærkes yderligere.

RÆKVÆRKER
Udformning af stolper og fastgørelseselementer tilpasses
for at garantere en sikker montage af brudsikre, splintfrie
glasløsninger. Hammerglass-pladerne kan gennemfarves
eller forsynes med fotografisk påtryk og LED-belysning, for
at skabe et levende og attraktivt gademiljø.

RÅDGIVNING VED PROJEKTERING
Kontakt os allerede i idéfasen. Vores konstruktører hjælper
gerne med tegninger og forslag til funktionelle løsninger. Vi
giver gerne tilbud på komplette projekter: Målskårne Hammerglass-plader, stolper, fastgørelsessystemer og montage.

FÖRSLAG TILL FÖRESKRIVANDE TEXT
”Plader i kemikalieresistent (skal kunne tåle acetone), hårdt
belagt polykarbonat med mindst 99,96% UV-resistens, af
typen Hammerglass.”
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