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Vi hjælper med at 
skabe grønnere byer
med Contrast FreestyleTM
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Derfor skal du  
vælge Contrast 
FreestyleTM

Med det innovative kantsystem Contrast  
FreestyleTM kan du etablere grønne områder  
i byen, som mennesker kan bruge og nyde.  
Med høje kantafgrænsninger bliver det muligt  
at skabe smukke perspektiver i bybilledet ved at 
plantebedet hæves op over gadeplan og indbygge 
designs, der inviterer mennesker til at bruge og 
opholde sig i det grønne miljø.  

Det er udgangspunktet for Contrast FreestyleTM. 
Ved at udnytte højbeddets niveauforskelle skaber 
systemet plads til bedre forhold og omgivelser  
for de mennesker, der bruger og opholder sig  
i byrummet. 
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Grænserne definerer du selv med Contrast FreestyleTM,  
som er designet til at realisere din vision. Det fleksible 
system kan designes i højde og længde til at passe til lige 
nøjagtig dit projekt, og med en lange række muligheder  
og tilbehør bliver det muligt at skræddersy kantsystemet  
og etablere indbydende miljøer.  

Men Contrast FreestyleTM er mere end blot et kantsystem: 
Det er trivsel skabt med små øer af natur midt i byen, som 
kan etableres både på pladser og tage. Med tre serier af 
tilbehør, ModularVisionTM, GeoVisionTM og CutAwayTM,  
er der mulighed for at gøre plantebedet til meget mere  
end et bed, men derimod et grønt miljø med praktiske 
designs, der gør byrummet indbydende og anvendeligt  
for beboerne.

Hvis du tegner og fortæller, så producerer og tilpasser  
vi en samlet løsning, der opfylder alle dine behov og 
ønsker. På den måde tilbyder Contrast FreestyleTM et 
modulsystem, der er holdbart, funktionelt og æstetisk, 
men lige så fleksibel som en linje på et stykke papir. 

Eksempel på brug af Contrast FreestyleTMFleksibelt  
modulsystem

1:  CutAwaytm bænk s. 13

2:  Skræddersyet siddeplads

3:  ModularVisiontm cykelstativ s. 10

4:  CutAwaytm cykelstativ s. 13

5:  ModularVisiontm bænk s. 10

6:  GeoVisiontm bænk s. 12
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Variable kant-
højder giver flere 
muligheder
Du kan få kantafgrænsningen i alle højder op til 1200 
mm, så det passer nøjagtigt til dit projekt. De højere 
kanter giver mulighed for at kombinere med vores 
øvrige kollektioner af tilbehør, ligesom at vi tilbyder 
skræddersyede siddepladsløsninger, der kan monteres 
direkte på kanten. 

Alle Contrast FreestyleTM er produceret i stål og fås  
med fem forskellige overflader. Materialetykkelsen starter 
ved 3 mm og øges alt efter, hvor høj kanten skal være. 

Eksempel: Max højde 1200 mm

Eksempel på variabel kanthøjde 

Eksempel: 750 mm

Eksempel: 500 mm
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Lys og isolering

Contrast FreestyleTM er skabt til at kunne tilpasses 
behov og omgivelser. Derfor kan der installeres lys 
direkte langs kanterne, så det også er indbydende 
i mørke. 

For at give planter og træer de absolut bedste 
vækstbetingelser er det også muligt at installere 
isolerende paneler, der hjælper planterne gennem 
vinteren ved at modstå frostgrader. Isolation bliver 
en særlig vigtig løsning, hvis du bruger Contrast 
FreestyleTM til at anlægge grønne tage i byen. 
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Regnvands- 
håndtering

Jord

Contrast FreestyleTM stålkant

Regnvand

1:  Contrast FreestyleTM stålkant

2:  Afvandingsrende

3:  Hård belægning

4:  Sandfang

5:  Dræn 

6:  Kapillær øgning af vand

7:  Aqua Airbox forsinkelsesmagasin

8:  Afløbsbrønd 
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Galvaniseret Corten StålTM Rus10 coating

Corten farve og tekstur. 
Ingen risiko for misfarvning.

Ubehandlet Pulverlakeret med RAL-farve

Contrast FreestyleTM produceres i stål  
med mulighed for fem forskellige overflader. 
Materialetykkelsen starter ved 3 mm og  
øges alt efter, hvor høj kanten skal være.

Materialer 
og farver
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Contrast FreestyleTM  tilbehør

Skræddersy din 
kant med vores serie 
af tilbehør eller design 
dit eget
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”Den grundlæggende idé er 
fleksibilitet og muligheden 
for specielle løsninger. Det 
giver arkitekten lov til at 
skabe sit eget design.”
Scott Allen, designer bag Contrast FreestyleTM

Der findes ikke to byrum, der er helt ens eller har de samme 
behov og udfordringer. Derfor har vi designet Contrast 
FreestyleTM sådan, at det kan varieres næsten i det uendelige. 
Farver, materialer, længde, højde og den præcise kurve på 
linjen er fuldstændig op til dig og kan skræddersys til at passe 
nøjagtig til dit projekt. Contrast FreestyleTM kommer med tre 
serier af tilbehør, men hvis du har designet en løsning selv, kan 
vi også hjælpe dig med at få den tilpasset kantsystemet. 
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ModularVisionTM

ModularVision™ giver dig mulighed for at opsætte bænke, 
skraldespande og cykelstativer i et strømlinet og klassisk 
design, der især er karakteriseret ved lameller og rundede 
kurver. Ved at tilbyde en lang række af valgmuligheder  
indbyder denne tilbehørsserie til, at du sætter dit eget  
præg på det færdige produkt. 

Fundamentet for serien er et ophæng af stålrør, der samles  
med små, solide fladjern, sættes ned over kantafgrænsningen 
og fæstnes med skruer. Alle seriens design monteres på 
kanten ved hjælp af det samme ophæng. 

ModularVision™ er fremstillet af pulverlakeret metal,  
som kan fås i den ønskede RAL-farve, og derudover kan  
du frit vælge mellem alle egnede materialer til lameller og 
beklædning. Der er endda mulighed for, at du selv designer  
en helt anden beklædning, hvis du ønsker en særlig løsning. 

Contrast Freestyle™ tilbehør
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ModularVision™
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GeoVision™ har med sit geometriske udtryk og 
farvestrålende profiler et mere øjnefaldende design  
end ModularVision™ og giver dit projekt et skarp og 
urbant udtryk. Med lige linjer, klare kanter og trælameller 
på enten tværs eller langs bliver bænke, skraldespande 
eller cykelstativer tydelige elementer i byrummet. 

Systemet er bygget op omkring markante stålprofiler, 
der er elegant samlet med trælameller. På bagsiden 
er der stålrør, som forankres i bedet. Lige som 
med ModularVision™ hænges dette system over 
kantafgrænsningen, hvad gør systemet fleksibelt  
at arbejde med og montere. 

GeoVision™ er fremstillet af pulverlakeret metal i den 
ønskede RAL-farve, og lameller og beklædning kan frit 
udvælges blandt alle egnede materialer. 

Contrast Freestyle™ tilbehør

GeoVisionTM
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CutAwayTM

Du behøver ikke en stor åben plads for at kunne drage 
nytte af de mange muligheder, Contrast FreestyleTM 
byder på. CutAwayTM er en serie, der reducerer 
pladsforbruget, når du opsætter bænke eller etabler 
cykelparkering. På den måde kan du få plads til alting 
uden at gå på kompromis med dine ideer. 

Det færdige udtryk lader menneskers interaktion 
være en mere integreret del af miljøet og udnytter 
kantafgrænsningens niveauforskelle til fulde.  
Som med alle vores løsninger er der mulighed for,  
at det enkelte designs tilpasses i farve, stil og  
materiale til at opfylde dine behov og ønsker. 

Contrast Freestyle™ tilbehør

CutAwayTM cykelstativ

CutAwayTM bænk CutAwayTM skraldespand
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“Det er meget mere end 
et møbel monteret på en 
væg. Det er en platform 
designet til at blive brugt.”
Scott Allen, designer bag Contrast FreestyleTM

Når nye byrum eller udendørs opholdsarealer skal tegnes, 
planlægges eller etableres, er det ikke kun vigtigt, hvordan 
det ser ud, men også hvordan de enkelte del interagerer 
med hinanden og de mennesker, byrummet er designet til. 
Contrast FreestyleTM indeholder tre kollektioner i hver deres 
stil, som påvirker den måde, mennesker bruger og opholder 
sig i området. På den måde er Contrast FreestyleTM mere 
end et kantsystem, men et innovativt design, der skaber 
miljøer, hvor mennesker kan have det godt. 
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GeoVision™ 

GeoVision™
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GeoVision™ 

GeoVision™ 
GeoVision™ 

ModularVision™ 

ModularVision™ 
ModularVision™ 

Overblik over de  
tre kollektioner

ModularVisionTM

Med et diskret og elegant design tilbyder serien  
et strømlinet og klassisk udtryk, som let falder  
ind i omgivelserne.

GeoVisionTM

Har et geometrisk design og farverige profiler,  
som skabe iøjnefaldende fikspunkter i byrummet.  
Lamellerne og beklædning kan tilpasses til dit projekt,  
så du kan opnå præcis det udtryk, du går efter. 

CutAwayTM

Ideel løsning i byrum, hvor pladsen er begrænset.  
Med denne serie kan du få mest muligt ud af den  
plads, du har til rådighed, og selv i mindre byrum kan  
du få plads til cykelparkering, bænke og skraldespande. 

Alle vores tilbehørsserier kan skræddersys og tilpasses til dit 
projekt. Derfor kan alle designs fås i en lang række farver og 
materialer, så du ikke behøver gå på kompromis med din vision. 
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Contrast Freestyle™ tilbehør

Skræddersy og 
design dit eget 
tilbehør

Contrast Freestyletm giver dig fuld kontrol over både form 
og design. Du kan vælge mellem vores standardserie af 
tilbehør, men du kan også designe dit eget. Måske vil du 
bruge en bestemt slags træ, som matcher en facade.  
Vi leverer alle dele, du har brug for, til at montere dit  
eget design på Contrast Freestyletm.
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Contrast FreestyleTM

Nemt at installere 
og tilpasse efter 
dine behov
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Nem installation  
og vedligeholdelse

Montering

Fastgøres på bagsiden. Hvis kanten har en synlig højde  
på 300 mm eller mere, skal der bruges støtteplader.  
Der monteres minimum en støtteplade pr. meter. 

Støttepladerne skal

• monteres med et vinkelbeslag i samme materiale 

• kunne fastgøres til et punktfundament af beton 

• monteres således, at der ikke er synlige bolte eller andre 

fastgørelser på forsiden 

Contrast Freestyletm kan installeres til ethvert projekt såsom 
tagterrasser, ophævede beplantningsarealer, vægge, regnhaver, 
træøer, podiumkonstruktioner og meget mere.
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Hvis du vil bruge Contrast FreestyleTM på tagterrasser- og podier, hvor 
du typisk ikke har mulighed for at bruge pæle eller beton af risiko for 
overbelastning eller at perforere membranen, har vi udviklet en særlig 
løsning. Du kan etablere kantsystemet med den specialdesignede 
støtteplade, som kan placeres direkte på overfladen uden at bolte den fast.

1:  Fliser

2:  Hård opbygning

3:  Vandtæt membran

4:  Beton



20

Der er ikke langt  
fra idé til udførelse

Du skal bare tegne og fortælle,  
så producerer vi designet specielt  
til dit projekt og leverer det som  
en samlet løsning.

Ønsker du at høre mere  
om Contrast Freestyletm ?

Skriv til Wyatt Harding på wharding@milford.dk 

eller ring på +45 44 97 10 99

 

2

Book et møde
Book et møde med os og fortæl os om dit  
projekt, dine visioner og ønsker. 

Vi hjælper dig med tegningerne
Vores team af have- og parkingeniører sidder klar  
til at realisere dit projekt. Vi hjælper dig med at  
tegne dit projekt og rådgiver dig i forhold til  
tilbehør og designs.

Godkendelse og pris
Når tegningen er godkendt, kan vi give dig en  
pris som du kan tage med dig i en udbudsrunde.

Rådgivning og montering
Vi rådgiver og samarbejder med entreprenøren  
gennem hele projektet og sørger for at projektet  
når til måls på bedst mulig vis.
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Vi er førende inden  
for klimatilpasning  
og grønne miljøer  
i byrum

Vi hjælper arkitekter, ingeniører, entreprenører, 
bygherrer og anlægsgartnere med at skabe bedre, 
grønnere miljøer og trivsel i byzonerne i hele Europa. Vi 
faciliterer drømmen og tilbyder innovative produkter 
og services, der muliggør grøn vækst under selv de 
sværeste betingelser. 

Med erfaring i kvalitetssystemer til etablering af 
bytræer, kantafgrænsning, regnvandshåndteri og 
vægbeplantning kan vi sammen gøre storbyen til et 
grønnere og bedre sted, hvor alle kan trives. 
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We create liveable cities  
where people feel happy,  
healthy and safe

Milford 
Walgerholm 13-15

3500 Værløse, Danmark     

info@milford.dk    

(+45) 44 97 10 99     

www.milford.dk
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Contrast FreestyleTM

Projekter
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Liljeborg Julemærkehjem, Roskilde, Danmark
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Liljeborg Julemærkehjem, Roskilde, Danmark
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Liljeborg Julemærkehjem, Roskilde, Danmark

Liljeborg Julemærkehjem, Roskilde, Danmark
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Kolle Kolle, København, Danmark
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Kolle Kolle, København, Danmark

Kolle Kolle, København, Danmark



29

Kolle Kolle, København, Danmark

Kolle Kolle, København, Danmark
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Handyside Gardens, London, Storbritannien
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Handyside Gardens, London, Storbritannien

Handyside Gardens, London, Storbritannien
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Frederiks Brygge, København, Danmark


