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CONTRAST FREESTYLE™ är mycket mer än bara ett 
kantsystem; Det är trivsel, skapat med små öar av na-
tur mitt i staden – och med tillbehör, bara att ’klicka på’

Växtbäddar är både populära och mycket lämpliga för 
att etablera gröna områden i städerna. Använder man 
höga kantavgränsningar uppstår möjligheten att skapa 
vackra perspektiv genom att höja växtbädden ovan 
gatuhöjd. Detta är utgångspunkten för CONTRAST 
FREESTYLE™.

Systemet utnyttjar nivåskillnad i den höga bädden för att skapa miljö 
och trivsel på ett estetisk och levande vis samt i material som ger ett 
modernt urbant uttryck.

CONTRAST FREESTYLE™ Kreativ kantavgränsning



– mer miljöskapande än någonsin

Detta är det mest flexibla och miljöskapande kantsys-
tem vi någonsin har utvecklat

Greppa pennan

... och skapa magi med former, nivåer, material och två 
serier av flexibelt ’klicka-på’ tillbehör.

Målet med CONTRAST FREESTYLE™ var; Att ge landskapsarkitekten 
fria händer att designa gröna ytor med hjälp av de populära upphöjda 
växtbäddarna; Att hjälpa till att skapa bestående succéprojekt med ett 
unikt uttryck och; Att bidra med funktionell estetik och trivsel i lokal-
områdena i många årtionden framöver.

Resultatet är ett system som är fullt ut flexibelt då kantprofilerna pro-
duceras till varje specifikt projekt. Det betyder att former och storlekar 
är helt och hållet upp till landskapsarkitekten.

CONTRAST FREESTYLE™ kan levereras i precis den höjd du önskar och 
i fyra olika ytbehandlingar. Med två serier av ’klicka-på’ tillbehör, Modu-
larVision™ och GeoVision™, finns det möjlighet för att göra växtbädden 
till mycket mer än bara en växtbädd, nämligen en komplett grön mil-
jö med praktiska fördelar som gör det inbjudande och användbart för 
platsens brukare.



Designexempel: Lång bänk med trälameller, monterat nästintill osynligt med ModularVision™.

ModularVision™
FLEXIBELT TILLBEHÖR

ModularVision™ är uppbyggt kring ett beslag av stålrör som 
sätts samman med små solida plattjärn, sätts ner över kantav-
gränsningen och fästes med skruvar. Samma beslag används 
till alla applikationer; Bänk, cykelstativ, papperskorg m.m.

ModularVision™ levereras pulverlackerat i önskad RAL-färg och 
det kan väljas mellan alla lämpliga träsorter eller annat material 
till lameller och beklädnad. Dessutom är möjligheten fri för att 
sjäv designa en annorlunda beklädnad om så önskas.

Belsaget har en diskret och elegant design och inbjuder till att 
sätta sin egna prägel på den färdiga produkten.

CONTRAST FREESTYLE™ Kreativ kantavgränsning



Designexempel: Gullackerade stålprofiler och vertikala trälameller på galvaniserad kantprofil.

– mer miljöskapande än någonsin

GeoVision™
FLEXIBELT TILLBEHÖR

Denna design är betydligt mer synlig än ModularVision™ och 
heter GeoVision™ just på grund av dess mer geometriska ut-
tryck. Systemet är uppbyggt kring markanta stålprofiler som 
elegant är sammansatta med trälameller. På baksidan sitter 
stålrör som förankras i bädden. Som med ModularVision™, 
hängs även detta system över kantavgräsningen som är di-
mensionerat för att kunna bära en given användarbelastning 
samt lite till.

GeoVision™ levereras i alla olika material samt pulverlackerat i 
önskad RAL-färg och valet är fritt mellan alla lämpliga träsorter 
eller annat material till lameller och beklädnad.



1

2

Galvaniserat Obehandlat Cortenstål™ Pulverlackerat

Kantmaterial

CONTRAST FREESTYLE™ kantavgränsning produceras i stål 
med möjlighet till fyra olika ytor. Materialtjockleken börjar vid 
3 mm och ökar allt efter hur hög kanten skall vara.

Kanthöjd

CONTRAST FREESTYLE™ kantavgränsning kan levereras i alla höjder upp till 1200 mm efter vilket 
uttryck som önskas.

Exempel: 500 mm Exempel: 750 mm

Max. höjd: 1200 mm

De flesta miljöskapande gröna projekt är unika med 
hänsyn till plats, beläggning, funktionalitet eller an-
nat. Frihet att rita och skapa något unikt är därför 
avgörande för projektets succé.

CONTRAST FREESTYLE™ ger landskapsarkitekten 
friheten att designa vackra naturöar i vilken form 
och storlek som helst samt med precis de funktio-
ner som önskas.

Släpp loss de kreativ
a krafte

rna och formge din naturö
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CutAway cykelställ

CutAway papperskorg

CutAway tillbehör

Är det ont om plats är CutAway tillbehör ett smart sätt att 
reducera platsanvändningen utan att kompromissa med 
de kreativa idéerna. Galvaniserat Obehandlat Cortenstål™ 
Pulverlackerat CONTRAST FREESTYLE™ kantavgränsning 
produceras i stål med möjlighet till fyra olika ytor. Material-
tjockleken börjar vid 3 mm och ökar allt efter hur hög kanten 
skall vara.

CutAway bänk

Systemet ger dig nästinitll total kreativ frihet



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