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Klart definerte linjer gir prosjektet 

avgjørende kontrast og detaljer 
 
 

Hvorfor kantavgrensning? 

Når et prosjekt designes, er linjer og dimensjoner avgjørende. Ved bruk av mer eller mindre løse belegg samt 

beplantning, vil slitasje og vekst forårsake en kontinuerlig forandring. Kantavgrensning er viktig fordi den ivaretar 

designets originale uttrykk og sikrer at de planlagte linjene og kurvene forblir godt definerte. Kantavgrensning brukes 

også i forbindelse med sikkerhet og ved prosjekter med forskjellige nivåer. 

I over 15 år har vi samarbeidet med landskapsarkitekter, entreprenører, anleggsgartnere og byggherrer over hele 

Skandinavia. Resultatet er at vi har utviklet en rekke kantavgrensningsprodukter som er spesielt designet for kravene 

og behovene som er aktuelle i de nordiske landene. 

Kantsystemene våre er laget i solid kvalitet og kombinerer funksjonalitet med et estetisk utseende. Milford har en 

inngående kjennskap til denne nisjen og har utviklet et relativt omfattende utvalg av produkter som passer til alle slags 

prosjekter. 

Produktene produseres i henhold til høye standarder ved hjelp av de mest moderne produksjonsmetodene, som 

sammen med de patenterte festesystemene gjør dem enkle og raske å montere. 

mailto:info@milford.dk
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AluExcel™ 

– Det mest brukte aluminiumskantsystemet på markedet. 
 

 

 
Skarpt definerte skiller 

AluExcel er et av de ledende kantavgrensningssystemene for å lage skarpt definerte kanter der ulike typer overflatebelegg 

møtes. 

Systemet passer perfekt som kantavgrensning mellom myke og harde belegg, slik som gress, asfalt, betong, grus, 

brolegning m.m. 

Kantavgrensningen forlenger dessuten beleggenes levetid ved å forebygge brukne kanter, som ofte kan være et 

problem, for eksempel for asfaltbelegg. 

AluExcel kan også settes i 90° vinkel for å skape elegante terrengløsninger, og passer derfor godt på steder der det er 

nødvendig med fri adgang til bygninger uten sjenerende nivåforskjeller, for eksempel skoler, sykehjem m.fl. 

 
 

Cirkelhuset i Køge, Danmark 

mailto:info@milford.dk
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Mange bruksområder og enkel installasjon gjør AluExcel™ til vår mest 

populære aluminiumskant 

Sikkerhet og kreativitet 

AluExcel gir mange kreative muligheter og brukes ofte 

til lekeplasser ved institusjoner og offentlige anlegg. 

Stor fleksibilitet og formbarhet er blant dens mange 

populære egenskaper. 

Profilene produseres i aluminium, og den tekniske 

utformingen gjør dem til særdeles stabile kanter. 

AluExcel gjør det mulig å få perfekte skiller mellom 

både harde og myke underlag, og dette gjør den svært 

anvendelig og veldig populær. 

I tillegg er systemet enkelt og raskt å installere, hvilket 

ofte kan være en økonomisk fordel i byggeprosessen. 

Et attraktivt alternativ til stål 

AluExcel brukes i mange prestisjeprosjekter som et 

alternativ til stål, blant annet på grunn av den elegante 

finishen og den høye fleksibiliteten. 

Aluminium har imidlertid også sine begrensninger, og 

derfor oppfordrer vi til å be om rådgivning allerede i 

en tidlig prosjektfase. Signaturene 

– som forklares bakerst i denne brosjyren – indikerer

de anbefalte bruksområdene for hvert produkt.

Som svar på en stigende etterspørsel fra 

anleggsgartnere, har vi utviklet AluExcel LINJE til lange 

og rette strekk. AluExcel LINJE kobles enkelt sammen 

med de fleksible AluExcel-profilene. 

AluExcel (M) og AluExcel LINJE (L) fås i mange 

standarddimensjoner. Se tabellen nedenfor. 
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AluExcel LINJE™

AluExcel LINJE™ er en kantprofil som er laget for 
lange og rette strekk. 

Profilen bruker de samme skjøtene som AluExcel™, slik at man kan 

kombinere de to profilene til lange, rette strekk med svinger i ett og 

samme system. 

Monteringsprinsipp 

AluExcel™ passer perfekt som 

avgrensning mellom myke og 

harde belegg, slik som gress, 

asfalt, betong, grus, brolegning 

m.m.

Stålspyd 

Kompakt underlag – 
min. 150 mm lengre ut 
enn den ferdige kanten 

Belegg – asfalt, betong, 
gummi eller lignende 

Overflate – f.eks. 
matjord, grus eller 
lignende 

mailto:info@milford.dk
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Spesifikasjoner for AluExcel 

Varenr. Høyde Bredde Tykkelse Lengde Jordspyd 

XLAE18M 18 mm 30 mm 5 mm 2500 mm - 

XLAE18L 18 mm 30 mm 5 mm 2500 mm - 

XLAE25M 25 mm 45 mm 5 mm 2500 mm 7 per lengde 

XLAE40M 40 mm 45 mm 6 mm 2500 mm 7 per lengde 

XLAE50M 50 mm 45 mm 6 mm 2500 mm 7 per lengde 

XLAE65M 65 mm 45 mm 6 mm 2500 mm 7 per lengde 

XLAE65L 65 mm 45 mm 6 mm 2500 mm 7 per lengde 

XLAE75M 75 mm 70 mm 6,5 mm 2500 mm 7 per lengde 

XLAE75L 75 mm 70 mm 6,5 mm 2500 mm 7 per lengde 

XLAE100M 100 mm 70 mm 6,5 mm 2500 mm 7 per lengde 

XLAE100L 100 mm 70 mm 6,5 mm 2500 mm 7 per lengde 

XLAE120M 120 mm 70 mm 7 mm 2500 mm 7 per lengde 

XLAE120L 120 mm 70 mm 7 mm 2500 mm 7 per lengde 

XLAE150M 150 mm 70 mm 8 mm 2500 mm 7 per lengde 

XLAE150L 150 mm 70 mm 8 mm 2500 mm 7 per lengde 

* 

AluExcel-hjørnestykker 

Varenr. Beskrivelse Høyde Lengde 

XLAE25/HJ-90I Hjørne 90°, innvendig 25 mm 150 x 150 mm 

XLAE25/HJ-90U Hjørne 90°, utvendig 25 mm 150 x 150 mm 

XLAE40/HJ-90I Hjørne 90°, innvendig 40 mm 150 x 150 mm 

XLAE40/HJ-90U Hjørne 90°, utvendig 40 mm 150 x 150 mm 

XLAE50/HJ-90I Hjørne 90°, innvendig 50 mm 150 x 150 mm 

XLAE50/HJ-90U Hjørne 90°, utvendig 50 mm 150 x 150 mm 

XLAE65/HJ-90I Hjørne 90°, innvendig 65 mm 150 x 150 mm 

XLAE65/HJ-90U Hjørne 90°, utvendig 65 mm 150 x 150 mm 

XLAE75/HJ-90I Hjørne 90°, innvendig 75 mm 150 x 150 mm 

XLAE75/HJ-90U Hjørne 90°, utvendig 75 mm 150 x 150 mm 

XLAE100/HJ-90I Hjørne 90°, innvendig 100 mm 150 x 150 mm 

XLAE100/HJ-90U Hjørne 90°, utvendig 100 mm 150 x 150 mm 

XLAE150/HJ-90I Hjørne 90°, innvendig 150 mm 150 x 150 mm 

XLAE150/HJ-90U Hjørne 90°, utvendig 150 mm 150 x 150 mm 

* 
Gress, matjord, løse steiner, dekkbark, sand Asfalt, fliser, betong, gummi, grus
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Wave™

– Aluminiumskant med ekstremt høy fleksibilitet.

Konkurransedyktig kvalitet med eksklusiv finish 

Wave er produsert i gjenbrukt aluminium, og er en både økonomisk og miljøbevisst kantavgrensning med en lang rekke 

bruksområder. Bruk for eksempel Wave til å skape stilrene kanter mellom gress og bed, eller til å kante en grusvei eller 

annet område med løst belegg. De fleksible aluminiumsprofilene gjør det også mulig å anlegge buede plantebed og 

svingete gangveier. 

Med sin lekre finish og skjulte fester er Wave en elegant og stilren løsning. 

Velg selv om Wave™ skal ha flat eller rund kant 

Profilene kan snus begge veier. Den ene kanten er flat og den andre er avrundet. På denne måten kan du selv velge 

hvordan den synlige kanten skal se ut. Wave kan også kombineres med AluExcel-serien. 

8-TALLET, Ørestads arkitektoniske stolthet (Danmark)

mailto:info@milford.dk
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Monteringsprinsipp 

Spesifikasjoner for Wave 

Varenr. Høyde Tykkelse Lengde Jordspyd 

MK-W10/5 100 mm 5 mm 2400 mm 3 per lengde. 

* 

* 

Wave™ passer perfekt som skille 

mellom bed og myke belegg uten 

nivåforskjeller, og kan enkelt 

formes etter arkitektens ønske. 

Bed 

Plastspyd 

Kompakt underlag 

Wave™ 

Gress, matjord, løse steiner, dekkbark, sand Asfalt, fliser, betong, gummi, grus
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Contrast Original™

– Stålkanten som er installert i kilometervis i Norden

Kanten til krevende prosjekter 

Contrast er den mest slitesterke kantavgrensningen i vareutvalget vårt. De solide stålprofilene har selvsagt styrke som 

en av sine viktigste egenskaper, og passer dermed spesielt godt til atskilling av nivåforskjeller. Også i områder med mye 

trafikk eller tunge belastninger er styrken i denne kraftige stålkanten nødvendig. 

Serien passer perfekt til forhøyede bed og gangveier med nivåforskjeller, og bevarer det designmessige uttrykket i 

mange år fremover. 

Contrast Original er også et interessant alternativ til tradisjonelle kantstein. En spennende løsning som skaper 

atmosfære i alle prosjekter. 

OJD Hallerne i Solrød Strand, Danmark 

mailto:info@milford.dk
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Sterk stålkant med en mengde bruksmuligheter 

Urban finish i tre varianter 

Contrast Original er en kraftig kantavgrensning som 

danner slitesterke og stilrene kantlinjer. 

Men Contrast Original er mer enn rå styrke. Ved 

nivåforskjeller blir stålkanten synlig, og det visuelle 

uttrykket gjør seg gjeldende. Vi gir derfor designeren 

muligheten til å velge mellom tre ulike populære 

materialer: 

• Galvanisert stål

• Cortenstål

• Ubehandlet stål

Enhetene leveres i standardtykkelser på tre og seks 

millimeter, som gir en lang rekke bruksmuligheter. 

Contrast Original™ kan installeres uten 

betongstøping 

Contrast Original skjøtes sammen med kraftige 

skjøtestykker og monteres med solide jordspyd i stål. 

Prinsippet kan i mange tilfeller gjøre betongstøping 

overflødig, slik at installasjonen både går raskere og 

blir rimeligere. 
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Monteringsprinsipp 

En av de store fordelene ved 

denne stålkanten er styrken, som 

gjør anlegg med store 

nivåforskjeller og belastninger 

mulig. 

Bed 

Stålspyd 

Grus eller annet belegg 

Contrast Original 

mailto:info@milford.dk
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Spesifikasjoner for Contrast Original 

Varenr. Høyde Tykkelse Lengde Materiale Jordspyd 

MK-CB15/3 150 mm 3 mm 3000 mm Ubehandlet stål 5 per lengde 

MK-CB15/6 150 mm 6 mm 3000 mm Ubehandlet stål 5 per lengde 

MK-CG15/3 150 mm 3 mm 3000 mm Galvanisert stål 5 per lengde 

MK-CG15/6 150 mm 6 mm 3000 mm Galvanisert stål 5 per lengde 

MK-CC15/3 150 mm 3 mm 3000 mm Cortenstål 5 per lengde 

MK-CC15/6 150 mm 6 mm 3000 mm Cortenstål 5 per lengde 

* 

Contrast Original-hjørnestykker 

Varenr. Beskrivelse Tykkelse Lengde 

MK-CB15/3/HJ-90 Hjørne 90°, universelt, ubehandlet stål 3 mm 500 x 500 mm 

MK-CB15/6/HJ-90 Hjørne 90°, universelt, ubehandlet stål 6 mm 500 x 500 mm 

MK-CC15/3/HJ-90 Hjørne 90°, universelt, cortenstål 3 mm 500 x 500 mm 

MK-CC15/6/HJ-90 Hjørne 90°, universelt, cortenstål 6 mm 500 x 500 mm 

* 
Gress, matjord, løse steiner, dekkbark, sand Asfalt, fliser, betong, gummi, grus
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Outline™ 

– Fleksibel stålkant uten skarpe kanter 
 

 
 

 
Skandinavias første profilvalsede stålkantsystem 

Outline er en stålkantavgrensning uten skarpe kanter som passer godt i områder der barn og eldre ferdes. Brukes for 

eksempel til offentlige parker, skolegårder, lekeplasser, sykehjem og steder med mye gåtrafikk. 

Outline er Skandinavias første masseproduserte stålkantsystem, fremstilt med innovativ profilvalsingsteknologi som gir den en 

rekke attraktive egenskaper: 

• En ytterst konkurransedyktig stålkant 
 

• Installeres raskt og enkelt uten behov for sveising 
 

• Solid stålprofil uten skarpe kanter 
 

• Fleksibel og lett å forme i svinger 
 

• Skjøtes sammen med skjulte skjøtestykker, uten nagler 

 

 

 

Søndergade, Glamsbjerg, Danmark Folkets Park, København N, Danmark 

mailto:info@milford.dk
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Outline™ installeres helt uten sveising, nagler og betongstøping 

 

Stålspyd og skjulte skjøtestykker gjør Outline enkel og lynrask å installere ute i felten. 
 

Stor fleksibilitet i de profilvalsede kantprofilene gjør Outline enkel å tilpasse til varierende svinger og vinkler, for eksempel for 

bed og gangveier. 

Velg mellom to ulike overflater: 
 

• Galvanisert stål 
 

• Cortenstål 
 

Både Outline og Outline LINJE produseres i standardlengder på 2,5 meter. 
 
 

 

GEO CENTER, Møns Klint, Danmark 
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Outline LINJE™ 

Utviklet for lange og rette strekk. 

Outline LINJE™ bruker de samme skjøtene som Outline, slik at man kan 

kombinere lange, rette strekk med kreative kurver. 

 
 
 
 

 
 
 

Monteringsprinsipp 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Outline™ er det første 

stålkantsystemet som i tillegg til 

stålkantenes kjente egenskaper, 

også gir de fleste av fordelene 

ved aluminiumskanter. 

Bed 

Stålspyd 

Grus eller annet belegg 

Avrettingslag 

Belegg – asfalt, betong, 
gummi eller lignende 

mailto:info@milford.dk
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Spesifikasjoner for Outline 

Varenr. Høyde Tykkelse Lengde Materiale Jordspyd 

MK-OLC15/3 150 mm 3 mm 2500 mm Cortenstål 4 per lengde 

MK-OLC15/3L 150 mm 3 mm 2500 mm Cortenstål 4 per lengde 

MK-OLC15/6 150 mm 6 mm 2500 mm Cortenstål 4 per lengde 

MK-OLC15/6L 150 mm 6 mm 2500 mm Cortenstål 4 per lengde 

MK-OLG15/3 150 mm 3 mm 2500 mm Galv. stål 4 per lengde 

MK-OLG15/3L 150 mm 3 mm 2500 mm Galv. stål 4 per lengde 

MK-OLG15/6 150 mm 6 mm 2500 mm Galv. stål 4 per lengde 

MK-OLG15/6L 150 mm 6 mm 2500 mm Galv. stål 4 per lengde 

* 

Outline-hjørnestykker 

* 

Varenr. Beskrivelse Tykkelse Lengde 

MK-OLC15/3HJI Hjørne 90°, innvendig, cortenstål 3 mm 250 x 250 mm 

MK-OLC15/3HJU Hjørne 90°, utvendig, cortenstål 3 mm 250 x 250 mm 

MK-OLC15/6HJI Hjørne 90°, innvendig, cortenstål 6 mm 250 x 250 mm 

MK-OLC15/6HJU Hjørne 90°, utvendig, cortenstål 6 mm 250 x 250 mm 

MK-OLG15/3HJI Hjørne 90°, innvendig, galvanisert stål 3 mm 250 x 250 mm 

MK-OLG15/3HJU Hjørne 90°, utvendig, galvanisert stål 3 mm 250 x 250 mm 

MK-OLG15/6HJI Hjørne 90°, innvendig, galvanisert stål 6 mm 250 x 250 mm 

MK-OLG15/6HJU Hjørne 90°, utvendig, galvanisert stål 6 mm 250 x 250 mm 

Gress, matjord, løse steiner, dekkbark, sand Asfalt, fliser, betong, gummi, grus
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Borderline™

– Elegant kantavgrensning til prosjekter med mindre belastninger

Konkurransedyktig stålkant i tre forskjellige varianter 

Borderline er den perfekte stålkantløsningen til en diskré og effektiv avgrensning av gangveier, gressplener og bed. 

Den lette dimensjoneringen gjør systemet fleksibelt og enkelt å tilpasse til svinger og former i prosjektet, men sikrer 

også en høy konkurranseevne. 

Borderlines unike sammenskjøtings- og festemetode gjør systemet raskere og enklere å installere enn konkurrerende 

produkter på markedet, og disse egenskapene gjør løsningen til det foretrukne valget for hageanlegg og andre prosjekter 

med mindre belastninger. 

Systemet fås i tre varianter: 

• Ubehandlet stål

• Brunmalt stål

• Galvanisert stål

mailto:info@milford.dk
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Monteringsprinsipp 

Spesifikasjoner for Borderline 

Varenr. Høyde Tykkelse Lengde Materiale Jordspyd 

BL-100-US 100 mm 3 mm 2000 mm Ubeh. stål 3 per lengde. 

BL-100-GS 100 mm 3 mm 2000 mm Galv. stål 3 per lengde. 

BL-100-BS 100 mm 3 mm 2000 mm Brunmalt 3 per lengde. 

* 

* 
Gress, matjord, løse steiner, dekkbark, sand Asfalt, fliser, betong, gummi, grus

Outline™ er det første 

stålkantsystemet som i tillegg til 

stålkantenes kjente egenskaper, 

også gir de fleste av fordelene 

ved aluminiumskanter. 

Bed 

Stålspyd 

Gress 

BorderLine™ 

Kompakt underlag 
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Rälsplatsen, Malmö, 
Sverige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrast Freestyle™ 

– Spesialfremstilte stålkanter etter ditt eget ønske 
 

Med Contrast Freestyle™ gir vi deg friheten til å skape helt unike rammer rundt prosjektet 

ditt. Med moderne laserteknologi kan vi produsere akkurat den utførelsen du måtte ønske. 

Kontakt Milford for mer informasjon på  (+45) 44 97 10 99  eller  info@milford.dk  

mailto:info@milford.dk
http://www.milford.dk/
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Sammenligningsskjema 

Modell Varenr. Høyde Bredde Tykkelse Lengde Materiale Finish 
Anbefalt 

min.-radius Jordspyd 

A
LU

M
IN

IU
M

 

AluExcel XLAE18M 18 mm 30 mm 5 mm 2500 mm Aluminium Umalt 0,75 meter -

AluExcel LINJE XLAE18L 18 mm 30 mm 5 mm 2500 mm Aluminium Umalt - 

AluExcel XLAE25M 25 mm 45 mm 5 mm 2500 mm Aluminium Umalt 0,75 meter 

AluExcel XLAE40M 40 mm 45 mm 6 mm 2500 mm Aluminium Umalt 0,75 meter 

AluExcel XLAE50M 50 mm 45 mm 6 mm 2500 mm Aluminium Umalt 0,75 meter 

AluExcel XLAE65M 65 mm 45 mm 6 mm 2500 mm Aluminium Umalt 0,75 meter 

AluExcel XLAE75M 75 mm 70 mm 6,5 mm 2500 mm Aluminium Umalt 0,75 meter 

          -

7 per lengde

7 per lengde

7 per lengde

7 per lengde

7 per lengde

AluExcel LINJE XLAE75L 75 mm 70 mm 6,5 mm 2500 mm Aluminium Umalt - 7 per lengde

AluExcel XLAE100M 100 mm 70 mm 6,5 mm 2500 mm Aluminium Umalt 1,00 meter 7 per lengde

AluExcel LINJE XLAE100L 100 mm 70 mm 6,5 mm 2500 mm Aluminium Umalt - 7 per lengde

AluExcel XLAE120M 120 mm 70 mm 7 mm 2500 mm Aluminium Umalt - 7 per lengde

AluExcel XLAE150M 150 mm 70 mm 8 mm 2500 mm Aluminium Umalt 2,00 meter 7 per lengde

AluExcel LINJE XLAE150L 150 mm 70 mm 8 mm 2500 mm Aluminium Umalt - 7 per lengde

Wave 100 mm - 5 mm 2400 mm Aluminium Umalt 0,75 meter 3 per lengde

S
TÅ

L 

Contrast MK-CB15/3 150 mm - 3 mm 3000 mm Stål Ubehandlet 3,00 meter 5 per lengde 

Contrast MK-CB15/6 150 mm - 6 mm 3000 mm Stål Ubehandlet 6,00 meter 5 per lengde 

Contrast MK-CG15/3 150 mm - 3 mm 3000 mm Stål Galv. 3,00 meter 5 per lengde 

Contrast MK-CG15/6 150 mm - 6 mm 3000 mm Stål Galv. 6,00 meter 5 per lengde 

Contrast MK-CC15/3 150 mm - 3 mm 3000 mm Cortenstål Umalt 3,00 meter 5 per lengde 

Contrast MK-CC15/6 150 mm - 6 mm 3000 mm Cortenstål Umalt 6,00 meter 5 per lengde 

Outline MK-OLC15/3 150 mm - 3 mm 2500 mm Cortenstål Umalt 0,75 meter 4 per lengde 

Outline LINJE MK-OLC15/3L 150 mm - 3 mm 2500 mm Cortenstål Umalt - 4 per lengde

Outline MK-OLC15/6 150 mm - 6 mm 2500 mm Cortenstål Umalt 3,50 meter 4 per lengde

Outline LINJE MK-OLC15/6L 150 mm - 6 mm 2500 mm Cortenstål Umalt - 4 per lengde

Outline MK-OLG15/3 150 mm - 3 mm 2500 mm Stål Galv. 0,75 meter 4 per lengde

Outline LINJE MK-OLG15/3L 150 mm - 3 mm 2500 mm Stål Galv. - 4 per lengde

Outline MK-OLG15/6 150 mm - 6 mm 2500 mm Stål Galv. 3,50 meter 4 per lengde

Outline LINJE MK-OLG15/6L 150 mm - 6 mm 2500 mm Stål Galv. - 4 per lengde

Borderline BL-100-US 100 mm - 3 mm 2000 mm Stål Ubehandlet 0,75 meter 3 per lengde

Borderline BL-100-GS 100 mm - 3 mm 2000 mm Stål Galv. 0,75 meter 3 per lengde

Borderline BL-100-BS 100 mm - 3 mm 2000 mm Stål Brunmalt 0,75 meter 3 per lengde

MK-W10/5/240/S 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi skaper byer for å leve i, der folk kan føle 

seg glade, sunne og trygge 
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