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Adapta™ Markgaller
– Design in i minsta detalj



Adapta™ Markgaller

Stadsträd planterats normalt i markgaller för att förbättra 

trädens växtvillkor. Dessutom kan ett markgaller bli pricken 

över i:et eller ett element som förbinder helheten av det 

arkitektoniska uttrycket när ett stadsrum ska utformas. 

Det är även därför som Milford har utvecklat ett helt unikt 

markgaller. Med Adapta har arkitekten nu fått möjligheten 

att sätta sin personliga prägel på stadsbilden genom att själv 

designa sina markgaller.

De många anpassningsmöjligheterna förverkligas med hjälp 

av modern laserskärteknik. Alla markgaller tillverkas med 

kundens mönster av Corten och obehandlat stål samt med 

RAL-färger.

Adapta kräver ingen serieproduktion. Det är möjligt att 

producera ett separat galler, precis som ett äkta konstverk.
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Design in i minsta detalj

Adapta levereras som standard i 1200 mm x 1200 mm, men kan 

produceras i andra mått efter eget önskemål. Adapta kan fås med 

en fast eller justerbar ram. Den justerbara ramen kan justeras i tre 

höjder för att göra monteringen så enkel som möjligt.

Det är naturligtvis möjligt att kombinera Adapta markgaller med 

våra rotvänliga bärskiktssystem.

Vi finns här för dig
För att kunna leverera en optimal produkt, både funktionellt och 

designmässigt, hjälper vi gärna våra kunder redan från designfasen 

och fram till monteringen av den.

Vi kan exempelvis hjälpa till genom att ta fram 3D-skisser för att 

visualisera projektet. När det gäller kreativa lösningar, är det viktigt 

att tänka på detaljerna. Kontakta Milford för mer information om 

möjligheterna.

Fast monteringsram

150 mm

330 mm

380 mm

430 mm

Justerbar ytterram

Tekniska specifikationer



We create liveable cities where people feel 
happy, healthy and safe
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