
CONTRAST 
FREESTYLE™
Kreativ kantavgränsning

– Förbättring av urbana miljöer



Låt idéerna flöda...
… och skapa magi med former, höjder, material och addera 
multifunktionella möbler i urbana miljöer.

Målet med CONTRAST FREESTYLE™ är att; ge 
landskapsarkitekten friheten att designa gröna områden 
med hjälp av det populära upphöjda växtbäddskonceptet; 
hjälpa till att skapa prisvinnande projekt med unika 
utseenden och; hjälpa till att skapa frodiga miljöer i lokala 
områden för många år framöver med funktionell estetik.

Resultatet är ett unikt system som är fullt flexibelt då 
produkterna produceras för det specifika projektet. Det 
betyder att skapandet form- och storleksmässigt blir helt 
och hållet upp till landskapsarkitekten.

CONTRAST FREESTYLE™ kan levereras i precis den 
höjdsom önskas och i fyra olika ytbehandlingar.

Med möjligheten att skapa möbler och cykelparkeringar i 
urbana miljöer är den upphöjda växtbädden så mycket mer 
än bara en upphöjd växtbädd. Det är nu en komplett grön 
miljö med praktiska fördelar som gör det inbjudande och 
användbart för de som bor i området.

CONTRAST FREESTYLE ™ Kreativ kantavgränsning

Detta är det mest flexibla och kreativa kantsystem 
vi någonsin utvecklat. 
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Skapa trivsamma städer
Det upphöjda växtbäddssytemet är både populärt och användbart för etablering av gröna ytor i städerna. Användandet av 
upphöjda kanter gör det möjligt att skapa häpnadsväckande perspektiv genom att lyfta landskapet över gatunivå. Detta är 
utgångspunkten för CONTRAST FREESTYLE ™.

Systemet 
Systemet utnyttjar höjdskillanderna för att skapa en estetisk och levande miljö samt en känsla av rymd med material som ger ett 
modernt urbant uttryck.

– förbättrar urbana miljöer

CONTRAST FREESTYLE™ är så mycket mer än bara ett 
kantsystem; små naturöar som kan konstrueras mitt i 
staden samt med tillbehör som enkelt kan läggas till.

CONTRAST FREESTYLE ™ Creative edging

Integrera bänkar

Skapa nya sociala 
mötesplatser

Addera grönska

Förbättra biologisk mångfald 
och rekreationsvärden.
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CONTRAST FREESTYLE ™ Kreativ kantavgränsning

Addera möbler för 
urbana miljöer 
FLEXIBLA TILLBEHÖR

Med Contrast Freestyle™ kan du addera möbler för urbana 
miljöer samt mer rekreativt värde till ditt projekt. Att göra 
den urbana miljön till en inbjudande och avkopplande 
miljö attraherar besökare samt ger möjligheten till ett mer 
levande stadsliv.

Vårt bänksystem kan designas för att matcha din vision. 
Du kan addera valfritt ryggstöd eller välja mellan fyra 
olika träslag. Sätt färg på din design med valjfri RAL-
färg. Den diskreta och eleganta designen tillåter 
skaparen att helt bestämma det färdiga uttrycket. 

Med ryggstöd Utan ryggstöd
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– improving urban spaces

Integrera cykelparkering
FLEXIBLA TILLBEHÖR

Gör Contrast Freestyle™ multifunktionell genom att 
adera cykelställ till växtbädden. Cykelställen kan designas 
för att passa in i ditt projekt och består av en inramad kraftig 
stålkärna.

CutAway cykelställ

CutAway papperskorg

CutAway bänk

CutAway Addition

I områden med begränsat utrymme tillåter CutAway- 
systemet integrering av tillbehör i det upphöjda 
planteringsområdet.
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CONTRAST FREESTYLE ™ Kreativ kantavgränsning

Välj en ybehandling

Skapa det estetiska uttryck 
som lever upp till din vision.

Välj en form

Skapa med material av 
högsta kvalitet.

Galvaniserad Obehandlad Corten Pulverlackerad

Material
Genom att addera tillbehör blir den upphöjda 
växtbädden mycket mer än bara en upphöjd växtbädd. 
De praktiska fördelarna gör det inbjudande och 
användbart för de som vistas i området.

CONTRAST FREESTYLE ™ kantstödssystem är tillverkat i 
stål med möjlighet till fyra olika ytbehandlingar. 
Pulverlackerad yta i valfri RAL-färg.

Materialtjockleken startar på 3 mm och ökar beroende på 
kantens höjd.
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Oändliga möjligheter
De flesta landskapsprojekt är unika när det gäller utrymme, plats och funktion. Friheten att rita och skapa något unikt är 
därför avgörande för projektets framgång.

CONTRAST FREESTYLE™ ger landskapsarkitekten friheten att designa vackra naturöar i alla former och storlekar och med exakt 
den funktion som krävs.

Kantens höjd
CONTRAST FREESTYLE ™ kantsystem kan levereras i alla höjder upp till 1200mm beroende på önskad design.

Exempel: 500 mm Exempel: 750 mm

Max höjd: 1200 mm

CONTRAST FREESTYLE ™ Creative edging
– förbättrar urbana miljöer

Designexempel: Lång bänk med trälameller, monterat i princip osynligt
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Vi skapar trivsamma städer där folk 
känner sig glada, friska och säkra
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