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Milford udviklergræsarmering 
til de langsigtede løsninger
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NS50 Superior

NS50 Superior er den optimale løsning, når 
det gælder beskyttelse og stabilisering af 
grønne områder, som for eksempel indkørsler, 
parkeringspladser, ridearealer, brandveje og 
heliporte m.v.

Med en bærekapacitet på op til 600t/m², er 
NS50 Superior en oplagt løsning til tung trafik.

• Hurtig installation med solide modulkoblinger

• Skridsikker overflade

• Fremstillet af genbrugsplast

• Optimal beskyttelse af vegetationen

• God drænmulighed 
 (85% overflade-permeabilitet)

• Ideel løsning til parkeringspladser, offentlige  
 parker, rastepladser og fodgængerområder

• UV modstanddygtig

Multianvendelig 
græsarmering
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NS50 er alsidig græsarmering
med attraktive egenskaber
 
Alle modeller leverer en uovertruffen beskyttelse af græsvegetationen, 
samtidig med at strukturens permeabilitet på hele 85% giver optimal 
dræning.

Model NS50

Materiale
PE Genbrugsplast
UV modstandsdygtig

Bærekapacitet 600 tons pr. m²

Dimensioner 40,8 x 40,8 x 5 cm (6 stk. pr. m²)

Vægt 7,2 kg pr. m2

Farve Sort

Produkterne i NS serien er fremstillet i miljøvenlig 
PE-genbrugsplast med sort koncentrat til ultra-
violet stabilisering.
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TL4000
 
TL4000, med en bærekapacitet op til 350 t/m², 
er den rigtige løsning når det gælder græsplæner, 
stier, parkeringsarealer m.v.

Formålet med udviklingen af dette produkt, var 
skabelsen af en struktur, der kunne beskytte, og 
sikre, en græsvegetations vækst og rodudvikling 
under belastningen fra kørende trafik. Denne 
egenskab opnåede vi ved at integrere åbninger i 
væggene i alle netkvadrater, hvilket tillod græsset 
at vokse tættere og mere ensartet samtidig med 
at rødderne blev sikret imod belastningsskader.

Konstruktionens lave vægt gør TL4000 særdeles 
transportvenlig, og designet er udformet således, 
at lægningen er hurtig og ukompliceret. Model TL4000

Materiale PE Genbrugsplast, UV modstandsdygtig

Bærekapacitet 350 tons pr. m²

Dimensioner 50 x 50 x 4 cm (4 stk. pr. m²)

Vægt 4 kg pr. m2

Farve Grøn
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GF20
 
GF20 er en fleksibel græsarmeringsløsning, der 
kan lægges i underlaget ligesom konventionel 
græsarmering, eller direkte ovenpå græstæppet, 
uden nogen form for forarbejde. 

Denne model kan både bruges som permanent 
løsning eller som en midlertidig forstærkning af 
plænen i forbindelse med koncerter, markeder 
og lignende. 

Grundet sin lave profil (kun 24 mm høj), giver 
GF20 det agronomisk bedste resultat.

GF20 leveres i kvadratiske moduler med “klik–
samlinger”, hvilket gør den hurtig og nem at 
lægge og dermed yderst velegnet til midlertidige 
arrangementer.

Model GF20

Materiale PE Plast

Bærekapacitet 100 tons pr. m²

Dimensioner 50 x 50 x 2,4 cm (4 stk. pr. m²)

Vægt 4,4 kg pr. m2

Farve Sort
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Græsarmering er en særdeles effektiv måde at sikre, 
at et projekt ikke kun er smukt ved aflevering, men 
bliver ved med at være grønt og frodigt på trods af 
slitage. 

Det er dog væsentligt at græsarmeringsprodukterne 
bruges rigtigt og at forarbejdet er i orden. Milford 
vejleder gerne landskabsarkitekter, anlægsgartnere, 
ingeniører, arkitekter og andre fagfolk i anvendelse, 
valg af produkt og installation.

Sammenligningsskema

Model NS50 superior TL4000 GF20

Materiale
PE Genbrugsplast
UV modstandsdygtig

PE Genbrugsplast
UV modstandsdygtig

PE Plast

Bærekapacitet 600 tons pr. m² 350 tons pr. m² 100 tons pr. m²

Dimensioner
40,8 x 40,8 x 5 cm
(6 stk pr. m²)

50 x 50 x 4 cm
(4 stk. pr. m²)

50 x 50 x 2,4 cm
(4 stk. pr. m²)

Vægt 7,2 kg pr. m2 4 kg pr. m2 4,4 kg pr. m2

Farve Sort Grøn Sort

Græsarmering har utallige anvendelsesmuligheder 
og MilForce serien omfatter forskellige produkter til 
dækning af næsten alle behov. 

Herunder ses en oversigt over de forskellige typer. 
Bæreevnen er vejledende og ment som en hjælp til 
hurtigt at finde det produkt, der er bedst egnet til det 
pågældende projekt.
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Øvrige produktserier fra Milford

Træet er den vigtigste ressource i skabelsen af grønne miljøer i vores 
storbyer. Men at plante træer i urbane miljøer involverer store udfordringer, 
da vækstbetingelserne normalt er meget anderledes end i træets normale 
hjemsted...

Klart definerede linjer giver projektet den afgørende kontrast og detalje. 
Kantafgrænsning er vigtig, fordi den fastholder designets originale udtryk 
og sikrer, at de planlagte linjer og kurver forbliver veldefinerede...

Der findes specifikke anbefalinger til sokkelrender med niveaufri adgang 
omkring bygninger, men kun ganske få produkter på markedet lever 
op til disse. Vores modeller er specialudviklede og efterkommer alle 
anbefalinger...

De senere år har der været en stigende tendens til meget kraftige skybrud 
med store mængder nedbør til følge, ikke kun i hovedstads-området, men 
i hele landet. Eksperterne forudser at dette er en tendens der vil fortsætte 
langt ind i fremtiden...

Skabelsen af grønne bymiljøer kan være en særdeles vanskelig udfordring 
i overfyldte byscenarier. Efterspørgslen på kontrolleret vegetation i tæt 
befolkede områder er stigende og de lodrette flader udgør et oplagt 
emne...

Sokkelrender

Regnvandshåndtering

Vertikal beplantning

Plantning af bytræer

Kantafgrænsning

Milford forbeholder sig ret til ændring af mål og farver på produkterne uden forudgående varsel. Ændringer kan påvirke bæreevnen. Græs og planter er levende 
væsener, hvis vækst ikke altid kan forudsiges. Følgelig yder Milford ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået, på produkter, for hvad angår produkternes 
indvirkning på græs og planters vækst, deres salgbarhed eller egnethed til særlige formål. Der tages forbehold for stave- og trykfejl.
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