CONTRAST FREESTYLE™
Krea�ivinen reunarajaus
– enemmän ympäristöä luova kuin koskaan aikaisemmin

CONTRAST FREESTYLE™ Kreatiivinen reunarajaus

CONTRAST FREESTYLE™ on paljon enemmän kuin pelkästään reunarajausjärjestelmä; Se on viihtyisyyttä, joka on
luotu pienistä saarekkeista luontoa keskelle kaupunkia —
tarvikkeilla, jotka mahdollistavat järjestelmän helpon asennuksen paikoilleen

Istutusalueet ovat sekä suosittuja että sopivia viheralueen perustamiseen kaupunkialueelle. Jos käytetään korkeita
reunoja, saadaan mahdollisuus luoda kauniita maisemia
korottamalla istutusaluetta katukorkeuden yläpuolelle.
Tämä on lähtökohtana CONTRAST FREESTYLE™ järjestelmälle.
Järjestelmä hyödyntää korkean kasvualustan korkoeroja luodakseen ympäristöä ja mukavuutta esteettisellä ja elävällä tavalla, sekä materiaaleja
jotka antavat modernin urbaanin vaikutelman.

– enemmän ympäristöä luova kuin koskaan aikaisemmin

Tämä on joustavin ja ympäristöluovin reunajärjestelmä
minkä Milford on ikinä kehittänyt

Tartu kynään
... ja luo taikuutta muodoilla, koroilla, materiaaleilla ja
kahdella joustavalla “pika-asennus” tarvikkeilla.
CONTRAST FREESTYLE™:in tavoitteet: antaa maisema-arkkitehdille
vapaat kädet suunnitella viheralueita suosittujen korotettujen istutusalueiden avulla; auttaa luomaan pysyviä onnistuneita projekteja
ainutlaatuisella ulkomuodolla sekä; myötävaikuttaa toiminnalliseen
estetiikkaan ja viihtyvyyteen paikallisilla alueilla useiden vuosikymmenten ajan.
Tuloksena on järjestelmä, joka on täysin joustava, sillä reunaproﬁilit
valmistetaan projektikohtaisesti. Tämä tarkoittaa että muodot ja koot
ovat kokonaan maisema-arkkitehdin päätettävissä.
CONTRAST FREESTYLE™ voidaan toimittaa toivotulla korkeudella, neljällä eri pintakäsittelyllä. Kahdet “pika-asennus”tarvikkeet, ModularVision™ ja GeoVision™, mahdollistavat että istutusalueesta voi tehdä
paljon enemmän kuin pelkän istutusalueen, nimittäin kokonaisen
viherympäristön käytännöllisillä eduilla, jotka tekevät siitä houkuttelevan ja hyödyllisen paikan käyttäjille.

CONTRAST FREESTYLE™ Krea�ivinen reunarajaus

ModularVision™
JOUSTAVA TARVIKE
ModularVision™ muodostuu teräsputkesta, joka kiinnitetään pienillä tukevilla laakaraudoilla, tuodaan reunarajaukselle ja kiinnitetään ruuveilla. Samat osat käytetään monelle eri asennukselle;
penkit, pyörätelineet, roska-as�at, jne.
ModularVision™ toimitetaan pulverilakatusta teräksestä toiveen mukaiseen RAL-väriit, sekä galvanoituna, käsi�elemä�ömänä tai
cortenteräksestä, lisäksi lamelleihin ja päällysteeseen voi valita
minkä tahansa sopivan puulajin tai muun materiaalin.
Kiinnityksellä on hienovarainen ja elegan� design, joka mahdollistaa oman jäljen näkymisen valmiissa tuo�eessa.

Suunni�eluesimerkki: Pitkä penkki puulamelleilla, asenne�u lähes näkymä�ömäs� ModularVision™:lla.

– enemmän ympäristöä luova kuin koskaan aikaisemmin

GeoVision™
JOUSTAVA TARVIKE
Tämä design on huoma�avas� näkyvämpi kuin ModularVision™,
ja on saanut nimensä GeoVision™ juuri geometrisestä ulkomodostaan. Järjestelmä muodostuu korostetuista teräsproﬁileista, jotka
elegan�s� on yhdiste�y lamelleihin. Takapuolella on teräsputkia,
jotka ankkuroidaan alustaan. Kuten ModularVision™, myös tämä järjestelmä kiinnitetään reunarajauksen yli, joka on suunniteltu siten,
e�ä se pystyy kantamaan annetun käy�äjäkuormituksen sekä hieman
enemmän.
GeoVision™ toimitetaan pulverilakatusta teräksestä toivotussa
RAL-värissä, sekä galvanoituna, käsi�elemä�ömänä tai cortenteräksestä. Lamelleille ja päällysteelle voidaan vapaas� valita
mikä tahansa sopiva puulaji tai muu materiaali.

Suunni�eluesimerkki: Keltaiset teräsproﬁilit ja pystysuorat puulamellit galvanoidulla reunaproﬁililla.
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Päästä ir� kreatiiv ise
Useimmat luontoa jälji�elevät viherprojek�t ovat
ainutlaatuisia paikan, päällysteen, toiminnallisuuden
tai muun vuoksi. Vapaus piirtää ja luoda jotain ainutlaatuista on siten ratkaisevaa projek�n menestykselle.
CONTRAST FREESTYLE™ antaa maisema-arkkitehdille
vapauden suunnitella kauniita luontosaarekkeita missä
muodossa tai koossa tahansa, sekä juuri halutuilla toiminnoilla.
1

Reunan materiaali
CONTRAST FREESTYLE™ reunarajaus valmistetaan teräksestä,
mahdollisuus neljälle eri pinnalle. Materiaalipaksuus alkaa
3 mm:stä ja kasvaa reunan korkeuden kasvaessa.

Galvanoitu

Käsi�elemätön

Cortenteräs™
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Pulverilaka�u

Reunan korkeus
CONTRAST FREESTYLE™ reunarajausta voidaan toimi�aa kaikissa korkeuksissa 1200 mm as�, toivotun
muodon mukaises�.

Esimerkki: 500 mm

Esimerkki: 750 mm

Max. korkeus: 1200 mm
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CutAway tarvikkeet
Jos �laa on rajallises�, CutAway tarvikkeet ovat ﬁksu tapa
minimoida �lankäy�öä, ilman e�ä luovia ideoita karsitaan.
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CutAway penkki

2

CutAway roska-as�a
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CutAway polkupyöräteline

Luomme asu�avia kaupunkeja, joissa ihmiset tuntevat olonsa
iloisiksi, terveiksi ja turvallisiksi

Jälleenmyyjä:
info@eg-trading.ﬁ

www.eg-trading.ﬁ

