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Vi hjelper til med å 
skape grønnere byer 
med Contrast Freestyletm
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Derfor skal du 
velge Contrast  
Freestyletm

Med det innovative kantavgrensningssystemet 
Contrast FreestyleTM kan du etablere grønne områder 
i byen som menneskene kan bruke og nyte. Høye 
kantavgrensninger gjør det mulig å skape vakre 
perspektiver i bybildet. Plantebedene er opphøyd over 
gateplan og har innbygde designløsninger. De inviterer 
menneskene til å bruke og oppholde seg i de grønne 
områdene. 

Det er utgangspunktet for Contrast FreestyleTM. 
Ved å utnytte nivåforskjellene av de opphøyde 
bedene skaper systemet plass for bedre forhold og 
omgivelser for menneskene som tar byrommet i bruk 
og oppholder seg der. 
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Du definerer selv grensene med Contrast FreestyleTM,  
som er utformet for å kunne realisere din visjon. Høyden og 
lengden til dette fleksible systemet kan tilpasses slik at 
det vil passe helt nøyaktig inn i prosjektet ditt. Det finnes 
en rekke muligheter og tilbehør som tillater å skreddersy 
kantavgrensningsystemet og lage innbydende omgivelser. 

Contrast FreestyleTM ™ er imidlertid mer enn bare et 
kantavgrensingssystem: Det er trivsel som skapes 
med små grønne øyer midt i byen. Disse kan etableres 
både på plasser og på tak. Med de tre tilbehørseriene 
ModularVisionTM, GeoVisionTM och CutAwayTM åpner 
muligheten seg til å gjøre plantebedet til mye mer enn 
et bed, nemlig til et grøntmiljø som byr på praktiske 
designløsninger. Dette gjør byrommet innbydende for 
beboerne og brukervennlig, og samtidig estetisk og 
levende. 

Hvis du tegner prosjektet og gir oss detaljene, så kan vi 
produsere og tilpasse en komplettløsning for deg som 
oppfyller alle dine behov og ønsker. Dermed er Contrast 
FreestyleTM et modulsystem som er både holdbar, 
funksjonelt, estetisk tiltalende, og samtidig like fleksibel 
i utformingen som en linje tegnet på et ark.en linje på ett 
papper.

Eksempel på bruk av Contrast FreestyleTMFlexibelt modulsy-
stem

1:  CutAwaytm benk s. 13

2:  Skreddersydd sitteplass

3:  ModularVisiontm sykkelstativ s. 10

4:  CutAwaytm sykkelstativ s. 13

5:  ModularVisiontm benk s. 10

6:  GeoVisiontm benk s. 12
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Variable 
kanthøyder gir 
flere muligheter 
Med Contrast FreestyleTM kan du få kantavgrensingene i 
opptil 1200mm høyde, slik at de passer helt nøyaktig inn i 
prosjektet ditt. De høye kantene kan kombineres med våre 
tilbehørserier. Vi tilbyr også skreddersydde løsninger for 
sitteplasser, som da monteres direkte på kanten.  

Contrast FreestyleTM er produsert i stål og kan leveres med 
fire forskjellige overflatebehandlinger. Materialet er minst 
3 mm tykk og tykkelsen øker med kanthøyden.

Eksempel: maks. høyde 1200 mm

Eksempel på variable kanthøyde

Eksempel: 750 mm

Eksempel: 500 mm
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Lys og isolasjon

Contrast FreestyleTM er skapt for å kunne tilpasses 
forskjellige behov og omgivelser. Derfor kan det 
installeres lys direkte langs kantene, slik at de også 
er innbydende i mørket. 

For å kunne gi planter og trær de absolutt beste 
vekstvilkår, er det også mulig å montere isolerende 
plater for å hjelpe plantene å overvintre og motstå 
minusgradene. Løsninger med isolasjon er spesielt 
viktige hvis du bruker Contrast FreestyleTM til å 
anlegge grønne tak i byen.
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Regnvanns-
håndtering

Jord

Contrast FreestyleTM stålkant

Regnvann

1:  Contrast FreestyleTM stålkant

2:  Avrenningsrenne

3:  Fast beleggning

4:  Sandfang

5:  Drenering 

6:  Kapillært oppsug av vann

7:  Aqua Airbox førdrøyningsmagasin 

8:  Avløpsbrønn 
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Galvanisert CortenstålTM Rus10 lakkering

Farge og tekstur av Corten. 
Ingen risiko for misfarging

Ubehandlet Pulverlakkert med RAL-farger

Contrast FreestyleTM produseres i stål og kan leveres med 
fem forskjellige overflater. Materialet er minst 3 mm tykk. 
Tykkelsen øker med kanthøyden. 

Materialer og 
farger 
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Contrast Freestyletm  tilbehör

Skreddersy din kant 
med våre serier av 
tilbehør eller design 
din egen
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”Den grunnleggende idé er 
fleksibilitet og mulighet for 
spesielle løsninger. Det gir 
arkitekten mulighet til å 
skape sitt eget design.”
Scott Allen, designer av Contrast Freestyle™

Det finnes ikke to byrom som er helt like eller som har de 
samme behovene og utfordringene. Derfor har vi designet 
Contrast Freestyle™ slik at det finnes en nærmest uendelig 
mulighet for variasjoner. Farger, materialer, lengde, høyde og 
linjeføringen er fullstendig opp til deg og kan skreddersys 
slik at det passer helt til ditt prosjekt. Med Contrast 
Freestyle™ følger tre serier av tilbehør. Hvis du har designet 
en egen løsning, kan vi også hjelpe deg med å føye den inn i 
kantavgrensingssystemet. 
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ModularVisionTM

ModularVision™ gir deg mulighet til å sette opp benker og 
sykkelstativ i et strømlinjeformet design. Karakteristisk for 
denne serien er lameller og buede kurver. Ved å tilby en lang 
rekke av valgmuligheter inviterer denne tilbehørsserien til at du 
setter ditt eget preg på det ferdige produktet.  
 
Fundamentet til serien er oppheng av stålrør. Disse settes 
sammen med små, solide flatjern, settes over kantavgrensingen 
og festes med skruer. Alt av tilbehøret monteres på kanten ved 
hjelp av samme type oppheng. 

ModularVision™ er laget av pulverlakkert metall i RAL-fargen 
du ønsker deg. I tillegg kan du kan du fritt velge mellom alle 
egnete materialer til lameller og bekledning. Hvis du ønsker 
et unikt uttrykk, kan du også selv designe en helt annen type 
bekledning.

Contrast Freestyle™ tilbehör
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ModularVision™
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GeoVision™har med sitt geometriske uttrykk og fargerike 
profil et mer iøynefallende design enn ModularVision™, 
og gir ditt prosjekt et tydelig og urbant uttrykk. Med de 
like linjene, klare kantene og trelamellene på tvers eller 
på langs, blir benker, avfallsbeholdere eller sykkelstativer 
tydelige elementer i byrommet.  

Systemet er bygd opp av markante stålprofiler, som er 
elegant samlet med trelameller. På baksiden befinner 
det seg stålrør som forankres i bedet. På lik linje som 
med ModularVision™ henges dette systemet over 
kantavgrensingen. Dette gjør systemet fleksibelt å 
arbeide med og å montere. 

GeoVision™  er fremstilt av pulverlakkert metall i den 
ønskede RAL-fargen. Lameller og bekledning kan fritt 
velges fra alle egnede materialer. 

 

Contrast Freestyle™ tilbehör

GeoVisionTM
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CutAwayTM

Du trenger ikke å ha en stor åpen plass for å kunne dra 
nytte av de mange muligheter Contrast Freestyle™ byr 
på. CutAway™ er en serie som reduserer plassforbruket 
når du setter opp benk eller sykkelparkering. På den måten 
kan du få plass til alt uten å måtte gå på kompromiss med 
dine ideer.  

Det ferdige uttrykk gjør at menneskelig interaksjon 
blir en mer integrert del av miljøet, og det utnytter 
kantavgrensningens nivåforskjeller fullt ut. Slik som med 
alle våre løsninger er det mulig å tilpasse det enkelte 
design i forhold til farge, stil og materiale, slik at dine 
behov og ønsker blir oppfylt. 

Contrast Freestyle™ tilbehör

CutAwayTM sykkelstativ

CutAwayTM benk CutAwayTM avfallsbeholder
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“Det er så mye mer enn et 
møbel som er montert på 
en vegg. Det er en platt-
form som er designet til å 
bli brukt.”
Scott Allen, designer av Contrast Freestyle™

Når det tegnes, planlegges eller etableres nye byrom 
eller oppholdsarealer utendørs, er det ikke bare utseende 
som er viktig, men også hvordan de enkelte delene 
står i sammenheng med hverandre og de menneskene 
byrommet er laget for. Contrast Freestyle™ inneholder 
tre kolleksjoner med hver sin egen stil som påvirker måten 
menneskene bruker og oppholder seg i et område på. 
På den måten er Contrast Freestyle™ mer enn bare et 
kantavgrensingssystem; det er en innovativ designlinje, som 
skaper et miljø menneskene kan trives i.
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GeoVision™ 

GeoVision™
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GeoVision™ 

GeoVision™ 
GeoVision™ 

ModularVision™ 

ModularVision™ 
ModularVision™ 

Oversikt over de tre  
kolleksjonene

ModularVision™

Med diskret og elegant design har denne linjen et 
strømlinjeformet og klassisk uttrykk, som lett glir inn i 
omgivelsene. 

GeoVision™

Har et geometrisk design og fargerike profiler. Det skaper 
iøynefallende markante punkter i byrommet. Lamellene og 
bekledningen kan du tilpasse prosjektet ditt slik at du får 
akkurat det uttrykket du ser etter. 

 

CutAway™

Den ideelle løsningen i et byrom der det er begrenset med 
plass. Med denne serien kan du få mest mulig ut av plassen 
du har til rådighet. Selv i mindre byrom kan du få plass til 
sykkelparkering, benk og avfallsbeholder. 

Alle våre tilbehørsserier kan skreddersys og tilpasses ditt 
prosjekt. Derfor kan alle designvarianter fås i et stort utvalg av 
farger og materialer, slik at du ikke behøver å gå på kompromiss 
med din visjon. 
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Contrast Freestyle™ tilbehör

Skreddersy og 
design ditt eget 
tilbehør

Contrast Freestyletm gir deg full kontroll over både form 
og design. Du kan velge mellom våre standardserier av 
tilbehør, men du kan designe ditt eget tilbehør. Kanskje 
du vil bruke et bestemt trevirke som passer til fasaden. Vi 
leverer alle delene som du behøver for å kunne montere 
dine egne designløsninger på Contrast Freestyletm.
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Contrast FreestyleTM

Enkel å installere og 
tilpasse etter dine 
behov
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Enkel installasjon 
og vedlikehold

Montering

Festes på baksiden. Hvis kanten har en synlig høyde på 300 mm 
eller mer skal det brukes støtteplater. Det monteres minimum en 
støtteplate per meter. 

Støtteplatene skal

• monteres med et vinkelbeslag av samme materiale

• kunne festes til et fundament i betong

• monteres slik at det ikke er synlige bolter eller andre typer 

fester på forsiden 

Contrast Freestyletm kan installeres til ethvert prosjekt slik som 
takterrasser, opphøyde plantefelt, vegger, regnbed, podier og 
mye mer.
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Hvis du ønsker å bruke Contrast FreestyleTM på takterrasser og podier, 
har du vanligvis ikke mulighet til å bruke peler eller betong siden det 
kan overbelaste konstruksjonen eller perforere membranen. Derfor har 
vi utviklet en egen løsning. Du kan installere kantsystemet med denne 
spesiallagde støtteplaten, som kan plasseres direkte under overflaten uten 
å måtte boltes fast. 

1:  Heller

2:  Underkonstruksjon

3:  Vanntett membran

4:  Betong
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Det er ikke langt fra 
idé til utførelse

Du behøver bare å fortelle oss detaljene, 
så produserer vi et design spesielt til ditt 
prosjekt og leverer det som en komplett 
løsning.

Ønsker du å høre mer om 
Contrast Freestyletm?

Skriv en e-post til Wyatt Harding, wharding@milford.dk 

Du kan også ringe på +45 44 97 10 99

 

2

Avtal et møte
Avtal et møte med oss og fortell oss om ditt prosjekt, 
dine visjoner og ønsker.

Vi hjelper deg med tegningene
Vårt landskapsingeniørteam står klart til å realisere ditt 
prosjekt. Vi hjelper deg med å tegne prosjektet ditt og 
gir deg råd i forhold til tilbehør og design.

Godkjennelse og prising
Når tegningen er godkjent kan vi gi deg en pris som du 
kan bruke i anbudsrunden. 

Rådgivning og montering
Vi veileder og samarbeider med entreprenøren gjennom 
hele prosjektet og sørger for at prosjektet ditt realiseres 
på best mulig måte.
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Vi er ledende innen 
klimatilpasning og 
grøntmiljø i byrom

Vi hjelper arkitekter, ingeniører, entreprenører, 
byggherrer og anleggsgartnere med å skape bedre og 
grønnere miljø og trivsel i byområder i hele Europa. Vi 
gjør drømmene mulig og tilbyr innovative produkter og 
tjenester som tillater grønn vekst under selv de mest 
vanskelige vilkår.  

Med vår erfaring innen kvalitetssystemer for etablering 
av bytrær, kantavgrensning og vertikal beplantning 
kan vi sammen gjøre 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, Denmark     

info@milford.dk    

(+45) 44 97 10 99     

www.se.milford.dk
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Contrast Freestyletm

Prosjekter
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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


