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Adapta™ Trerist 
– Design ned i det minste detalj



Adapta™ Trerist

Bytrær plantes ofte med trerister for å forbedre 

vekstvilkårene til trærne. Når et nytt byrom skal designes, kan 

treristen være prikken over i’en eller være det elementet som 

binder sammen helheten i det arkitektoniske uttrykket. 

Derfor har Milford utviklet en helt unik trerist. Med Adapta har 

arkitekten nå muligheten til å sette sitt personlige avtrykk på 

det urbane landskap ved å designe ristene selv. 

De store tilpasningsmulighetene blir til virkelighet ved hjelp 

av moderne laserskjæringsteknologi. Ristene er produsert 

etter kundenens mønster, i cortenstål eller i ubehandlet stål, 

og med RAL farger. 

Adapta krever ingen serieproduksjon. Det er mulig å produsere 

en eneste rist, akkurat som et ekte kunstverk.
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Design ned i det minste detalj

Adapta leveres som standard i størrelsen 1200 mm x 1200 mm, men 

kan også produseres etter mål dersom ønskelig. Adapta leveres 

med fast eller med justerbar ramme. Den justerbare rammen kan 

innstilles i tre forskjellige høyder for å gjøre installasjonen så enkelt 

som mulig. 

Det er selvfølgelig mulig å kombinere Adapta trerist med våre 

rotvennlige bærelagssystemer. 

Vi står til rådighet
For å levere det optimale produktet, både funksjonelt og 

designmessig, hjelper vi våre kunder gjerne hele veien fra 

prosjekteringsfasen frem til installasjonen. 

For eksempel kan vi hjelpe med å utarbeide 3D skisser for å 

visualisere prosjektet. Når det handler om å finne kreative 

løsninger er det viktig å tenke på detaljene. Kontakt Milford for mer 

informasjon om mulighetene. 

Fast indre ramme

150 mm

330 mm

380 mm

430 mm

Justerbar ytre ramme 

De tekniske spesifikasjonene
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