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Wiresystemer til
kontrolleret vegetation
på lodrette flader

Milfords wiresystemer er
skabt og dedikeret til grønne
bymiljøer
Gør de grønne visioner til virkelighed
Skabelsen af grønne bymiljøer kan være en vanskelig udfordring i overfyldte
byscenarier. Efterspørgslen på kontrolleret vegetation i byerne er stigende
og de lodrette flader udgør et oplagt emne. Milford tilbyder innovative wiresystemer til klatreplanter, hvis anvendelighed kan hjælpe med at realisere
de grønne visioner, selv i områder, hvor pladsen ellers ikke tillader det.

Høj kvalitet og æstetisk design
Brugen af slyngplanter er en kreativ måde at forbedre byrum og arbejdsmiljøer. Milfords wiresystemer består af solide komponenter fremstillet i højkvalitets rustfrit stål, med æstetisk let børstet finish. Wiresystemerne er i sig
selv dekorative og pryder de lodrette flader inden beplantningen er modnet
til en fuldt etableret grøn mur.
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Mindre wiresystem
til lavtvoksende
klatreplanter

Diskret elegance
Den ideelle løsning til mindre vægbeplantning. Det kompakte
design gør systemet velegnet til mindre projekter eller private
haver, hvor andre modeller kan blive for dominerende. Art 40
er et økonomisk og diskret system fremstillet i højkvalitets
rustfrit stål.
Er nemt og hurtigt at montere og muliggør en jævn og kontrolleret vægbeplantning.
Ofte er den enkle løsning den smukkeste.
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ART 40

Dimensioner og egenskaber
ART 40 specifikationer
Wireafstand til væg

40 mm

Wiretykkelse

Ø 2, 3 eller 4 mm

Fod (diameter)

Ø 30 mm

Afstand imellem afstandsholdere

Max. 2 meter

30

40

Materiale
Fremstillet i rustfrit, børstet og blankpoleret marinestål.
Konstruktion
Afstandsholder og fod er samlet med gevind.

Vare nr.
40.4
240.2
240.35
ST.4
V.40.90

Art. 40. Afstandsholder, fod (skive), gevindstål og rørplug
Ø 2 mm rustfri stålwire pr. m
Ø 3 mm rustfri stålwire pr. m
Ø 4 mm rustfri stålstang, 2 m pr. stk.
Samlestykke, Ø 4 mm stang pr. stk.

Se side 17 for mere tilbehør.
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Små og mellemstore
vægbeplantninger

Stilrent design
Dette stilrene system er udviklet til mindre og mellemstore væggebeplantninger samt slyngplanter.
Montering af afstandsholderne er enkel og hurtig,
og giver et særdeles smukt og æstetisk wiresystem.
Som med art. 90, 100 og 124, bruges der wirespænder, som gør, at wirerne altid kan holdes
stramme. En praktisk og langsigtet løsning.
Bruges også med stænger i stedet for wirer.
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ART 60
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Dimensioner og egenskaber

Art. 60 med wirespænder

ART 60 specifikationer
Wireafstand til væg

60 mm

Wiretykkelse

Ø 4 mm

Fod (diameter)

Ø 50 mm

Afstand imellem afstandsholdere

Max. 3 meter

Materiale
Fremstillet i rustfrit, børstet og blankpoleret marinestål.

50

Konstruktion
Afstandsholder og fod er samlet med gevind.
Bruges med wirespænder.

Vare nr.
60.6
240.4
ST.6
221
210.4.M6.60

60

Art. 60. Afstandsholder, fod (skive), skrue og rørplug
Ø 4 mm rustfri stålwire pr. m
Ø 6 mm rustfri stålstang, 2 m pr. stk.
Wirekryds til at holde Ø 6 mm stålstang
Wirespænder til 4 mm rustfri stålwire

Se side 17 for mere tilbehør.
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Æstetisk
anvendelse af
vægbeplantning
Vægbeplantning har mange
facetter og tilbyder et væld af
kreative grønne løsninger.
Det elegante design løfter
helhedsindtrykket og tilfører
projektet eksklusiv stil.
Kontakt Milford og få inspiration
og teknisk vejledning.

Smagfuld anvendelse
af klatreplanter til
forskønnelse af byens
ældre boligmiljøer
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En attraktiv og
langsigtet løsning
til den mellemstore
vægbeplantning

ma

Funktionel æstetik

x. 3

Perfekt design og dimensionering gør art. 90 til vores mest
populære system til mellemstor vægbeplantning.

Systemet kan anvendes til mange alternative formål, bl.a.
indendørs grønne miljøer i højloftede receptioner og kantiner.
Kun fantasien sætter grænser.
Art. 90 kan monteres på mange forskellige underlag.

max. 3 m

Høje, hurtigtvoksende klatreplanter forener sig med systemets rene linjer og tidløse design, og forvandler med enkle
midler en almindelig mur til en spændende botanisk kreation.

m

ART 90
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Dimensioner og egenskaber
ART 90 specifikationer
Wireafstand til væg

90 mm

Wiretykkelse

Ø 4 mm

Fod (diameter)

Ø 50 mm

Afstand imellem afstandsholdere

Max. 3 meter

50

90
Materiale
Fremstillet i rustfrit, børstet og blankpoleret marinestål.
Konstruktion
Afstandsholder og fod er samlet med gevind.
Bruges med wirespænder.

Vare nr.

Art. 90. Afstandsholder, fod (skive), samt fæstningskomponenter

90.9.H

På træ (træskruer)

H

90 mm vægafstand

90.9.V

På beton (klæbeanker)

V

90 mm vægafstand

90.9.L

På mursten (klæbeanker)

L

90 mm vægafstand

90.9.Uni

På beton/mursten

Uni 90 mm vægafstand

240.4
210.4.M6.60

Ø 4 mm rustfri stålwire pr. m
Wirespænder til 4 mm rustfri stålwire

Se side 17 for mere tilbehør.
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Wiresystemet, der har
bevist sin styrke i over
20 år

Elegant design og rå styrke
Det originale wiresystem, designet til mellemstore
og store vægbeplantninger, hvor der er brug for stor
styrke og fleksibilitet. Art. 100 er det ideelle system,
hvor høje mure, på eksempelvis beboelsesejendomme
eller industribygninger, skal dækkes af en jævn og
velkontrolleret beplantning.
Art 100 tilføjer stil og elegance til projektet og besværliggører samtidigt graffiti, idet wire og
beplantning gør muren svært tilgængelig.
Systemet kan monteres på stort set alle typer
facade og kan tilpasses individuelle behov.
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ART 100
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Dimensioner og egenskaber
ART 100 specifikationer
Wireafstand til væg

90 mm eller 180 mm

Wiretykkelse

Ø 4 mm

Fod (diameter)

Ø 80 mm

Afstand imellem afstandsholdere

Max. 3 meter

80

90

Materiale
Fremstillet i rustfrit, børstet og blankpoleret marinestål.
Konstruktion
Afstandsholder og fod er svejset sammen.
Bruges med wirespænder.
Kan monteres på næsten alle slags facader.

Vare nr.

Art. 100. Afstandsholder samt fæstningskomponenter

100.9.H

På træ (træskruer)

H

90 mm vægafstand

100.9.V

På beton (klæbeanker)

V

90 mm vægafstand

100.9.L

På mursten (klæbeanker)

L

90 mm vægafstand

240.4
210.4.M6.60

Ø 4 mm rustfri stålwire pr. m
Wirespænder til 4 mm rustfri stålwire

Se side 17 for mere tilbehør.
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Kraftigt
wiresystem til store
vægbeplantninger

Fleksibel perfektion
Art. 124 er udviklet til store planter og steder, hvor der er
spænd mellem bygninger eller vægge.
Systemet leveres i tre forskellige varianter, til henholdsvis 3,
5 og 7 wirer. På billedet foroven vises systemet med 7 wirer.
Art. 124 er et ultrakraftigt og fleksibelt system, som giver
et væld af designmuligheder og sætter nye standarder for
perfektion inden for kreativ vægbeplantning.
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ART 124
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Dimensioner og egenskaber
ART 124 specifikationer
Wireafstand til væg

90 mm

Wiretykkelse

Ø 4 mm

Wireholder bredde

v/3 wirer, ca. 300 mm
v/5 wirer, ca. 600 mm
v/7 wirer, ca. 900 mm

Afstand imellem afstandsholdere

140

Max. 3 meter

140
42

Materiale

25

Konstruktion
Bruges med wirespænder.

160

Fremstillet i rustfrit, børstet og blankpoleret marinestål.

215

Kan monteres på næsten alle slags facader.

Vare nr.

Art. 124. Afstandsholder, wireholder samt fæstningskomponenter

124/3.H

På træ (træskruer)

90 mm vægafstand

124/3.V

På beton (klæbeanker)

90 mm vægafstand

124/3.L

På mursten (klæbeanker)

90 mm vægafstand

240.4
210.4.M6.60

Ø 4 mm rustfri stålwire pr. m
Wirespænder til 4 mm rustfri stålwire

Se side 17 for mere tilbehør.
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Stort sortiment i
samlinger og beslag til
alle wiresystemer

Med fokus på kvalitet
Milford leverer et stort sortiment af kvalitets-tilbehør
og beslag til alle vores wiresystemer. Alle dele er
konstrueret i højkvalitets rustfrit stål, som gør at
MilPlan wiresystemerne er indbefattet af kvalitet
ned til mindste detalje.
Men vi har meget mere tilbehør end det viste. Kontakt derfor Milford, hvis du har særlige ønsker, eller
behov for alternativ anvendelse.
Vi står klar med rådgivning og hjælp til at sikre at
den rigtige løsning findes til projektet.
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Fastgørelse og tilbehør
Vare nr.

Kompatible
beslag pakker

Beskrivelse

240.2

Art. 40

Ø 2 mm rustfri wire

240.4

Art. 60, 90, 100
og 124

Ø 4 mm rustfri wire

ST.4

Art. 40

Ø 4 mm rustfri stang,
2m pr. stk.

ST.6

Art.60 & 90

Ø 6 mm rustfristål
stang, 2m pr. stk

Art. 60, 90, 100
og 124

Rustfristål
wirespænder

210.4.M6.60

Art. 90, ST.6 og 221.6

221.4

Art. 40, 60, 90
og 100

Wirekryds til at
holde Ø 4 mm wire /
stænger ved 90 ˚

221.6

Art. 60 & 90

Wirekryds til at
holde Ø 6 mm wire /
stænger ved 90 ˚

Art. 100

Wirespænder til
Ø 4 mm wire - bruges
med S.100.9

210.4.G
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Ø 4 mm wire og 221.4

210.4G
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