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Vajersystem för
kontrollerad vegetation
på lodräta ytor

Milfords vajersystem är skapade
och avsedda för gröna
stadsmiljöer
Gör de gröna visionerna till verklighet

Skapandet av gröna stadsmiljöer kan vara en svår utmaning i trånga
stadsutrymmen. Efterfrågan på kontrollerad vegetation i städerna stiger och de
lodräta ytorna utgör en uppenbar möjlighet. Milford erbjuder innovativa
vajersystem för klätterväxter om användbarhet kan hjälpa till och göra de gröna
visioner till verklighet. Speciellt i områden där utrymmet annars inte tillåter det.

Hög kvalitet och estetisk design
Användningen av klätterväxter är ett kreativt sätt att förbättra stadsutrymmen
och arbetsmiljöer. Milfords vajersystem består av solida komponenter
framställda i högkvalitativt rostfritt stål med estetiskt lätt borstad finish.
Vajersystemen är i sig själv dekorativa och pryder de lodräta ytorna innan
planteringen mognat till en fullt etablerad grön mur.
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Mindre vajersystem
för lågväxande
klätterväxter

Diskret elegans
Den ideella lösningen för mindre väggplantering. Den kompakta
designen gör systemet lämpligt för mindre projekt eller privata
trädgårdar där andra modeller kan bli för dominerande. Art 40 är
ett ekonomiskt och dirskret system tillverkat i högkvalitativt
rostfritt stål.
Går enkelt och nabbt att montera samt möjliggör en jämn och
kontrollerad väggplantering.
Ofta är den enkla lösningen den snyggaste.
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ART 40

Dimensioner och egenskaper
ART 40 specifikationer
Vajeravstånd till vägg

40 mm

Vajertjocklek

Ø 2, 3 eller 4 mm

Fot (diameter)

Ø 30 mm

Avstånd mellan distanser

Max. 2 meter

30

40

Material
Tillverkat i rostfritt, borstat och blankpolerat stål
Konstruktion
Distans och fot monteras med gängstång

Varunr.
40.4
240.2
240.35
ST.4
V.40.90

Art. 40. Distanser, fot, gängstång och rörplugg
Ø 2 mm rostfri stålvajer per m
Ø 3 mm rostfri stålvajer per m
Ø 4 mm rostfri stålstång, 2 m per st.
Monteringsstycke, Ø 4 mm stång per st.

Se sida 17 för fler tillbehör
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Små och medelstora
väggplanteringar

Stilren design
Detta stilrena system är utvecklat för mindre och
mdelstora väggplanteringar och klätterväxter.
Monteringen av distanserna är enkel och snabb samt
ger ett särskilt snyggt och estetiskt vajersystem.
Som med art. 90, 100 och 124 används vajerspännen
som gör att vajrarna alltid kan hållas strama. En
praktisk och långsiktig lösning.
Används också med stänger istället för vajrar.
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ART 60

© System and Images: Thomas Brandmeier Begrünungssysteme GmbH, Germany

Dimensioner och egenskaper

Art. 60 med wirespænder

ART 60 specifikationer
Vajeravstånd till vägg

60 mm

Vajertjocklek

Ø 4 mm

Fot (diameter)

Ø 50 mm

Avstånd mellan distanser

Max. 3 meter

Material
Tillverkat i rosfritt, borstat och blankpolerat stål.

50

Konstruktion
Distans och fot monteras med gängstång
Används med vajerspännen

Varunr.

40.4
240.4
ST.6
221
210.4.M6.60

60

Art. 60. Distanser, fot, gängstång och rörplugg
Ø 4 mm rostfri stålvajer per m
Ø 6 mm rostfri stålstång, 2 m per st
Vajerkryss för att hålla Ø 6 mm stålstång
Vajerspänne till 4 mm rostfri stålvajer

Se sida 17 för fler tillbehör
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Estetisk användning
av väggplantering
Väggplantering har många
aspekter och erbjuder en uppsjö
av kreativa gröna lösningar. Den
eleganta designen lyfter
helhetintrycket och tillför en
exklusiv stil till projektet.
Kontakta Milford för inspiration
och teknisk vägledning

Smakfull användning
av klätterväxter för
utsmyckning av stadens
äldre bostadsområden
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En attraktiv och
långsiktig lösning för
den medelstora
väggplanteringen

ma

Funktionell estetik

x. 3

Perfekt design och dimensionering gör art. 90 till vårt populäraste
system för medelstora väggplanteringar.

Systemet kan användas för många alternativa ändamål, bl.a.
inomhus för gröna miljöer i exempelvis receptioner eller salar
med högt tak. Det är bara fantasin som sätter stopp.
Art. 90 kan monteras på många olika underlag.

max. 3 m

Höga, snabbväxande klätterväxter förenar sig med systemets
rena linjer och tidlösa design samt förvandlar med enkla medel
en vanlig mur till en spännande botaniskt kreation.

m

ART 90
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Dimensioner och egenskaper
ART 90 specifikationer
Vajeravstånd till vägg

90 mm

Vajertjocklek

Ø 4 mm

Fot (diameter)

Ø 50 mm

Avstånd mellan distanser

Max. 3 meter

50

90
Materiale
Tillverkat i rostfritt, borstat eller blankpolerat stål
Konstruktion
Distanser och fot monteras med gängstång.
Används med vajerspännen

Varunr.

Art. 90. Distans, fot samt infästningskomponenter

90.9.H

På trä (träskruv)

H 90 mm väggavstånd

90.9.V

På betong (expanderplugg)

V 90 mm väggavstånd

90.9.L

På mursten (expanderplugg)

L 90 mm väggavstånd

90.9.Uni

På betong/mursten

Uni 90 mm väggavstånd

Ø 4 mm rostfri stålvajer per m.
240.4
210.4.M6.60 Vajerspänne till 4 mm rostfri stålvajer
Se sida 17 för fler tillbehör
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Vajersystemet som har
bevisat sin styrka i över
20 år

Elegant design och rå styrka
Det orginella vajersystemet, designat för medelstora och
stora väggplanteringar med behov av kraftig styrka och
flexibilitet. Art. 100 är det ideala systemet där höga murar,
på exempelvis bostadsfastigheter eller industribyggnader,
ska täckas av en jämn och välkontrollerad plantering.
Art 100 tillför stil och elegans till projektet och besvärliggör
samtidigt graffiti eftersom vajern och planteringen gör
väggen svårtillgänglig.
Systemet kan monteras på i stort sett alla typer av fasader
och kan anpassas efter individuella behov.
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ART 100
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Dimensioner och egenskaper
ART 100 specifikationer
Vajeravstånd till vägg

90 mm eller 180 mm

Vajertjocklek

Ø 4 mm

Fot (diameter)

Ø 80 mm

Avstånd mellan distanser

Max. 3 meter

80

90

Material
Tillverkat i rostfritt stål, borstat och blankpolerat stål.
Konstruktion
Distans och fot är sammansvetsade.
Används med vajerspännen.
Kan monteras på nästan alla slags fasader.

Varunr.

Art. 100. Distans samt infästningskomponenter

100.9.H

På træ (täskruv)

H 90 mm väggavstånd

100.9.V

På beton (expanderplugg)

V 90 mm väggavstånd

100.9.L

På mursten (expanderplugg)

L 90 mm väggavstånd

Ø 4 mm rostfri stålvajer per m.
240.4
210.4.M6.60 Vajerspänne till 4 mm rostfri stålvajer
Se sida 17 för fler tillbehör
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Stort sortiment av
infästningar och beslag
för alla vajersystem

Med fokus på kvalitet
Milford levererar ett stort sortiment av
kvalitetstillbehör för alla våra vajersystem. Alla delar är
konstruerade i högkvalitativt rostfritt stål vilket gör att
MilPlan vajersystemen innefattar kvalitet in i minsta
detalj.
Vi har dock många fler tillbehör än visat. Kontakta
därför Milford om du har några särskilda önskemål eller
behov för alternativ användning.
Vi står redo med rådgivning och hjälp för att försäkra att
den korrekta lösningen hittas för projektet.
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montering och tillbehör
Varunr.

Kompatibla
beslagpaket

Beskrivning

240.2

Art. 40

Ø 2 mm rostfri vajer

240.4

Art. 60, 90, 100

Ø 4 mm rostfri vajer

ST.4

Art. 40

Ø 4 mm rostfri stång,
2m per st.

ST.6

Art.60 & 90

Ø 6 mm rostfri stång,
2m per st.

Art. 60, 90, 100

Rostfritt
vajerspänne

210.4.M6.60

Art. 90, ST.6 och 221.6

221.4

Art. 40, 60, 90
och 100

Wirekryss för att
hålla Ø 4 mm vajer /
stänger vid 90 ˚

221.6

Art. 60 & 90

Vajerkryss för att
hålla Ø 6 mm vajer /
stänger vid 90 ˚

Art. 100

Vajerspänne för
Ø 4 mm vajer används med S.100.9

210.4.G
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Ø 4 mm vajer och 221.4

210.4G
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