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Vi hjälper er att skapa 
grönare städer
med Contrast Freestyletm
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Därför ska du  
välja Contrast  
Freestyletm

Med det innovativa kantsystemet Contrast 
FreestyleTM kan du skapa grönområden i staden som 
människor kan använda sig och njuta av. Med höga 
kantavgränsningar blir det möjligt att skapa vackra 
vyer i stadsbilden eftersom växtbädden höjs över 
gatunivå och införlivas i designen. Detta inbjuder även 
människor till att använda och uppehålla sig i det 
gröna.

Nu vet du vårt mål med Contrast FreestyleTM. Genom 
att utnyttja växtbäddens nivåskillnader skapar 
systemet plats för bättre förhållanden och en mer 
harmonisk omgivning för människorna som använder 
sig av och vistas i stadsrummet.
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Gränserna definierar du själv med Contrast FreestyleTM, 
som är designat till att förverkliga din vision. Det flexibla 
systemet kan designas i höjd och längd för att passa exakt 
med ditt projekt. Och med ett brett utbud av tillval och 
tillbehör blir det möjligt att skräddarsy kantsystemet och 
etablera välkomnande miljöer.  

Men Contrast FreestyleTM är mer än bara ett kantsystem.  
Det är välmående som skapas av små naturöar mitt i 
staden och kan etableras både på utomhusområden 
och tak. Med tre serier av tillbehör, ModularVisionTM, 
GeoVisionTM och CutAwayTM, är det möjligt att göra 
växtbädden till mycket mer än bara en bädd. Ni får 
en grön miljö med praktisk utformning som ser till att 
stadsrummet blir inbjudande och användbart för invånarna 
på ett estetiskt och levande sätt.

IOm du ritar och berättar vad du vill ha, så producerar och 
formger vi en helhetslösning som uppfyller alla dina behov 
och önskemål. På så sätt ger Contrast FreestyleTM dig ett 
modulsystem som är hållbart, funktionellt och estetiskt. 
Samtidigt är lika flexibelt som en linje på ett papper.

Exempel på användning av Contrast FreestyleTMFlexibelt 
modulsystem

1:  CutAwaytm bänk s. 13

2:  Skräddarsydd sittplats

3:  ModularVisiontm cykelställ s. 10

4:  CutAwaytm cykelställ s. 13

5:  ModularVisiontm bänk s. 10

6:  GeoVisiontm bänk s. 12
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Variabla 
kanthöjder ger 
fler möjligheter
Med Contrast FreestyleTM kan du få kantavgränsningar 
i alla höjder upp till 1200 mm för att passa in dem exakt 
i ditt projekt. De högre kanterna kan kombineras med 
våra andra kollektioner av tillbehör. Dessutom erbjuder vi 
kundanpassade sittlösningar som kan monteras direkt på 
kanten.

Allt i serien Contrast FreestyleTM är tillverkat av stål och 
finns med fem olika ytor. Materialtjockleken börjar vid 3 
mm och ökar beroende på hur hög kanten ska vara. 

Exempel: Max höjd 1200 mm

Exempel på variabel kanthöjd

Exempel: 750 mm

Exempel: 500 mm
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Ljus och isolering

Contrast FreestyleTM är skapat för att kunna 
anpassas till behov och omgivning. Därför kan man 
även installera ljus direkt längs kanterna och göra 
miljön inbjudande i mörker. 

För att ge växter och träd bästa möjliga 
växtförhållanden är det även möjligt att installera 
isolerande paneler som hjälper växterna genom 
vintern genom att motstå frystemperaturer. 
Isolering är en särskilt viktig lösning om du använder 
Contrast FreestyleTM för att anlägga gröna tak i 
staden.
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Hantera 
regnvatten

Jord

Contrast FreestyleTM stålkant

Regnvatten

1:  Contrast FreestyleTM stålkant

2:  Dräneringsränna

3:  Hård beläggning

4:  Sandfäng

5:  Dräneringsgrus 

6:  Kapillärstigning av vatten

7:  Aqua Airbox fördröjningsmagasin

8:  Utloppsbrunn 
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Galvaniserad CortenstålTM Rus10-beläggning

Corten färg och textur.  
Ingen risk för missfärgning

Obehandlad Pulverlackerad med RAL-färg

Contrast FreestyleTM produceras av stål 
med fem olika val för yta. Materialtjockleken 
börjar vid 3 mm och ökar beroende på hur hög 
kanten ska vara.

Material och färger
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Contrast Freestyletm  tillbehör

Skräddarsy din kant 
med vår serie av 
tillbehör eller 
designa din egen
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”Grundtanken är flexibi-
litet och möjligheten till 
speciallösningar. Det ger 
arkitekten möjlighet att 
skapa sin egen design.”
Scott Allen, designer av Contrast Freestyle™

Det finns inte två stadsrum som är identiska eller har samma 
behov och utmaningar.  Därför har vi utformat Contrast 
Freestyle™ på så sätt att den kan varieras nästan i det 
oändliga. Färg, material, längd, höjd och den exakta kurvan 
på linjen är helt upp till dig och kan skräddarsys exakt till 
ditt projekt. Contrast Freestyle™kommer med tre serier av 
tillbehör. Men om du har utformat en egen lösning, kan vi även 
hjälpa dig att anpassa den till kantsystemet.
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ModularVisionTM

ModularVision™ gör det möjligt att placera ut bänkar, 
papperskorgar och cykelställ i en strömlinjeformad, klassisk 
design som i synnerhet kännetecknas av lameller och rundade 
kurvor. Genom att erbjuda ett brett utbud av alternativ, kan du 
med denna tillbehörsserie sätta din egen prägel på den färdiga 
lösningen.

Seriens fundament består av upphängda stålrör som 
sammanfogas med små, solida plattjärn. Dessa placeras 
sedan över kantavgränsningen och fästs med skruvar. Alla 
seriens designer monteras på kanten med hjälp av samma 
upphängning. 

ModularVision™ är tillverkad av pulverlackerad metall som fås 
i önskad RAL-färg och dessutom kan du fritt välja mellan alla 
lämpliga material för lameller och beklädnad. Möjligheten finns 
också att själv utforma en annan slags beklädnad om du vill ha 
en speciell lösning.

Contrast Freestyle™ tillbehör
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ModularVision™
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GeoVision™har med sitt geometriska uttryck och 
färgstark profil en mer iögonfallande design än 
ModularVision™. Detta ger ditt projekt ett skarpt och
urbant uttryck. Med raka linjer, tydliga kanter och 
trälameller på tvärs eller längd blir bänkar, avfallskorgar 
eller cykelställ uppenbara element i stadsrummet.

Systemet är uppbyggt kring distinkta stålprofiler 
som är elegant sammanfogade med trälameller. På 
baksidan finns det stålrör som förankras i bädden. Precis 
som med ModularVision™ hängs detta system över 
kantavgränsningen. Därmed blir systemet flexibelt att 
arbeta med och enkelt att montera.

GeoVision™ är tillverkat av pulverlackerad metall i önskad 
RAL-färg. Lameller och beklädnad kan man fritt välja 
mellan bland alla lämpliga material.

 

Contrast Freestyle™ tillbehör

GeoVisionTM
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CutAwayTM

Du behöver inte en stor öppen yta för att kunna dra 
nytta av de många möjligheterna som Contrast 
Freestyle™ erbjuder. CutAway™ är en serie som minskar 
platsanvändningen när du ställer upp bänkar eller 
etablerar cykelparkeringar. På så sätt kan du få plats med 
allt utan att kompromissa med dina idéer.
 
Det slutliga uttrycket gör att människornas interaktion 
blir en mer integrerad del av miljön och utnyttjar 
kantavgränsningens nivåskillnader till fullo. Som med alla 
våra lösningar är det möjligt att få de enskilda designerna 
anpassade i färg, stil och material för att uppfylla dina 
behov och önskemål.

Contrast Freestyle™ tillbehör

CutAwayTM cykelställ

CutAwayTM bänk CutAwayTM avfallskorg
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“Det är mycket mer än en 
möbel som har monter-
ats på en vägg. Det är en 
plattform utformad för att 
bli använd.”
Scott Allen, designer av Contrast Freestyle™

När nya stadsrum eller levande utomhusområden ska ritas, 
planeras eller etableras, är det inte bara viktigt hur det ser 
ut, utan också hur varje del samverkar med andra delar 
och de människor som stadsrummet har utformats för. 
Contrast Freestyle™ består av tre särpräglade kollektioner 
som påverkar hur människor använder och vistas i 
området. Därmed är Contrast Freestyle™ mer än bara ett 
kantsystem. Det är en innovativ design som skapar miljöer 
där människor kan må bra.



15

GeoVision™ 

GeoVision™
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GeoVision™ 

GeoVision™ 
GeoVision™ 

ModularVision™ 

ModularVision™ 
ModularVision™ 

Översikt över de tre  
kollektionerna

ModularVision™

Med en diskret och elegant design erbjuder serien en 
strömlinjeformad och klassisk look som lätt faller in i 
omgivningen. 

GeoVision™

Har en geometrisk design och färgrika profiler som skapar 
iögonfallande fixpunkter i stadsrummet. Lameller och 
beklädnad kan anpassas till ditt projekt. Du kan alltså 
skapa exakt det uttryck som du strävar efter att uppnå.

 

CutAway™

Idealisk lösning i stadsrummet där utrymmet är begränsat. 
Med denna serie kan du göra det mesta möjliga av 
utrymmet som du har till förfogande och kan även i 
mindre stadsrum få plats för cykelparkeringar, bänkar och 
papperskorgar.

Alla våra tillbehörsserier kan skräddarsys och anpassas till 
ditt projekt. Alla mönster finns i en mängd olika färger och av 
många material för att du inte ska behöva kompromissa med 
din vision.



17

Contrast Freestyle™ tillbehör

Skräddarsy och 
designa dina egna 
tillbehör

Contrast Freestyletm ger dig full kontroll över både form 
och design.  Du kan välja mellan våra standardserier av
tillbehör eller designa egna. Du kan använda en viss typ 
av trä som matchar en fasad. Vi levererar alla delar som 
du behöver för att montera din egen design på Contrast 
Freestyletm.
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Contrast FreestyleTM

Lätt att installera och 
anpassa efter dina 
behov 
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Enkel installation 
och underhåll

Montering

Fästs på baksidan. Om kanten har en synlig höjd på 300 mm eller 
mer ska man använda metallfundament. Det monteras minst en 
metallfundament per meter.

Metallfundamenten

• monteras med ett vinkelbeslag av samma material 

• kan fästas till en grund av betong 

• monteras på så sätt att det inte finns några synliga bultar eller 

andra fästanordningar på framsidan 

Contrast Freestyletm kan användas för alla projekt som 
takterrasser, upphävda planteringar, väggar, regnrabatter, 
trädöar, podiumkonstruktioner och mycket mer. 
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Vi har utvecklat en speciallösning för dig som vill använda Contrast 
FreestyleTM på takterrasser och podier där man vanligtvis har inte möjlighet 
att använda stolpar eller betong på grund av en risk för överbelastning 
eller perforering av membranet. Du kan etablera kantsystemet med det 
specialdesignade metallfundamentet som placeras direkt på ytan utan att 
bultas fast.

1:  Plattor

2:  Tung konstruktion

3:  Vattentätt membran

4:  Betong
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Det är inte långt 
från idé till  
genomförande

Du behöver bara rita och berätta vad du 
vill ha. Sedan producerar vi designen spe-
ciellt till ditt projekt och levererar det som 
en totallösning. 

Vill du få veta mer om 
Contrast Freestyletm?

Skriv till Wyatt Harding på wharding@milford.dk 

eller ring +45 44 97 10 99
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Boka ett möte
Boka ett möte med oss och berätta om ditt projekt, dina 
visioner och önskemål.

Vi hjälper dig med ritningarna
Vårt team av landskapsingenjör är redo att förverkliga 
ditt projekt.  Vi hjälper dig att rita ditt projekt och ger dig 
råd i relation till tillbehör och designer.

Godkännande och pris
När ritningen är godkänd, kan vi ge dig ett pris som du 
kan ta med dig i din anbudsförfrågan.

Rådgivning och montering
Vi assisterar och samarbetar med entreprenören under 
hela projektet och ser till att projektet når målet på 
bästa möjliga sätt.
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Vi är ledande inom 
klimatanpassning  
och gröna miljöer 
i stadsrum

Vi hjälper arkitekter, ingenjörer, entreprenörer, byggare 
och landskapsarkitekter att skapa bättre, grönare 
miljöer och välbefinnande i stadsområden över hela 
Skandinavien. Vi underlättar drömmen och erbjuder 
innovativa produkter och tjänster som möjliggör grön 
växtlighet även under de svåraste förhållandena.

Med erfarenhet av kvalitetssystem vid etablering 
av träd i städer, kantavgränsningar, hantering av 
regnvatten och väggplanteringar, kan vi tillsammans 
göra staden till en grönare och bättre plats där alla kan 
trivas.
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We create liveable cities  
where people feel happy,  
healthy and safe

Milford 
Walgerholm 13-15

3500 Værløse, Denmark     

info@milford.dk    

(+45) 44 97 10 99     

www.se.milford.dk
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Contrast Freestyletm

Cases
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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, Köpenhamn, Danmark
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Kolle Kolle, Köpenhamn, Danmark

Kolle Kolle, Köpenhamn, Danmark
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Kolle Kolle, Köpenhamn, Danmark

Kolle Kolle, Köpenhamn, 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, Köpenhamn, Danmark


