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Tydligt definierade linjer ger projektet den 

avgörande kontrasten och detaljen 

Varför kantavgränsning? 

När ett projekt designas är linjer och dimensioner avgörande. Vid användning av mer eller mindre porösa beläggningar 

och vegetation kommer slitage och tillväxt orsaka en konstant förändring. Kantavgränsningen är viktig eftersom den 

bibehåller designens ursprungliga uttryck och säkerställer att de planerade linjerna och kurvorna förblir väldefinierade. 

Kantavgränsning används även i samband med säkerhet och vid projekt med olika nivåskillnader. 

I över 15 år har vi samarbetat med landskapsarkitekter, entreprenörer, trädgårdsmästare och byggherrar från hela 

Skandinavien. Resultatet har lett till utvecklandet av en rad kantavgränsningsprodukter, specialkonstruerade för de 

nödvändiga kraven och behoven i de nordiska länderna. 

Våra kantsystem är tillverkade i robust kvalitet och kombinerar funktionalitet med ett estetiskt utseende. Milford kan 

den här nischen grundligt och har utvecklat ett tämligen omfattande produktsortiment som passar alla projekt. 

Produkterna tillverkas enligt höga standarder med hjälp av de senaste tillverkningsmetoderna som tillsammans med 

patenterade fästsystem ger snabb och enkel montering. 

mailto:info@milford.dk
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AluExcel™

– Det mest använda aluminiumkantsystemet på marknaden.

Tydligt definierade gränser 

AluExcel är ett av de ledande avgränsningssystemen för att skapa skarpt definierade kanter där olika ytbeläggningar möts. 

Systemet är perfekt som kantavgränsning mellan mjuka och hårda beläggningar, såsom gräs, asfalt, betong, granit, 

broläggning etc. 

Kantavgränsningen förlänger också beläggningarnas livslängd genom att förhindra trasiga kanter, vilket ofta kan vara 

ett problem, till exempel med asfaltbeläggningar. 

AluExcel kan dessutom vinklas 90 ° för eleganta terränglösningar och är därför lämplig för platser där fri tillgång till 

byggnader krävs utan störande nivåskillnader, såsom skolor, vårdhem och mer. 

Cirkelhuset Køge 

mailto:info@milford.dk
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Många användningsmöjligheter och enkel installation gör AluExcel™ till vår 

mest populära aluminiumkant 

Säkerhet och kreativitet 

AluExcel bjuder på många kreativa möjligheter och 

används ofta för lekplatser vid institutioner och 

offentliga anläggningar. 

Stor flexibilitet och formbarhet är ett par av de mycket 

populära egenskaperna. 

Profilerna tillverkas i aluminium och den tekniska 

utformningen gör dem till extra stabila kanter. 

AluExcel erbjuder en perfekt avgränsning mellan både 

hårda och mjuka underlag, vilket gör den perfekt för 

mängder av användningsområden och mycket 

populär. 

Systemet går dessutom enkelt och snabbt att 

installera, vilket ofta kan ge en ekonomisk fördel i 

byggprocessen. 

Ett attraktivt alternativ till stål 

AluExcel används i många prestigeprojekt som 

alternativ till stål, bland annat tack vare den eleganta 

finishen och den höga flexibiliteten. 

Aluminium har emellertid också begränsningar, varför 

vi uppmanar till konsultation tidigt i projektfasen. 

Signaturerna 

– vilket förklaras längst bak i den här broschyren –

anges de rekommenderade användningsområdena för

respektive produkt.

Som svar på en ökad efterfrågan från våra 

anläggningspartner har vi utvecklat AluExcel LINJE för 

långa, raka sträckor. AluExcel LINJE kopplas enkelt 

ihop med de flexibla AluExcel-profilerna. 

AluExcel (M) och AlueXcel LINJE (L) finns i många 

standardmått. Se nedanstående tabell. 
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AluExcel LINJE™

AluExcel LINJE™ är en kantprofil som utvecklas för 
de långa raka sträckorna. 

Profilen använder samma fogar som AluExcel™, vilket gör det möjligt att 

kombinera de två profilerna för långa raka sträckor med kurvor i ett och 

samma system. 

Monteringssätt 

AluExcel™ är idealisk som 

avgränsning mellan mjuka och 

hårda beläggningar, såsom gräs, 

asfalt, betong, granit, broläggning 

etc. 

Jordningsstavar 

Kompakt underlag – 
min. 150 mm utöver 
färdiga kantmått 

Beläggning – asfalt, 
betong, gummi eller 
liknande 

Yta – t.ex. jord, grus 
eller liknande 

mailto:info@milford.dk
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Specifikationer AluExcel 

Artikelnr. Höjd Bredd Tjocklek Längd Jordningsstav 

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 längd 

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

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

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

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

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

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

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

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

XLAE120M 120 mm 70 mm 7 mm 2500 mm 7 per längd 

XLAE120L 120 mm 70 mm 7 mm 2500 mm 7 per längd 

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

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

* 

AluExcel hörnstycken 

Artikelnr. Beskrivning Höjd Längd 

XLAE25/HJ-90I Hörn 90°, invändigt 25 mm 150 x 150 mm 

XLAE25/HJ-90U Hörn 90°, utvändigt 25 mm 150 x 150 mm 

XLAE40/HJ-90I Hörn 90°, invändigt 40 mm 150 x 150 mm 

XLAE40/HJ-90U Hörn 90°, utvändigt 40 mm 150 x 150 mm 

XLAE50/HJ-90I Hörn 90°, invändigt 50 mm 150 x 150 mm 

XLAE50/HJ-90U Hörn 90°, utvändigt 50 mm 150 x 150 mm 

XLAE65/HJ-90I Hörn 90°, invändigt 65 mm 150 x 150 mm 

XLAE65/HJ-90U Hörn 90°, utvändigt 65 mm 150 x 150 mm 

XLAE75/HJ-90I Hörn 90°, invändigt 75 mm 150 x 150 mm 

XLAE75/HJ-90U Hörn 90°, utvändigt 75 mm 150 x 150 mm 

XLAE100/HJ-90I Hörn 90°, invändigt 100 mm 150 x 150 mm 

XLAE100/HJ-90U Hörn 90°, utvändigt 100 mm 150 x 150 mm 

XLAE150/HJ-90I Hörn 90°, invändigt 150 mm 150 x 150 mm 

XLAE150/HJ-90U Hörn 90°, utvändigt 150 mm 150 x 150 mm 

* 
Gräs, jord, lös sten, barkflis, sand Asfalt, flis, betong, gummi, grus
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Wave™

– Aluminiumkant med extremt hög flexibilitet.

Konkurrenskraftig kvalitet med exklusiv finish 

Wave är tillverkad av återvunnen aluminium och är en både ekonomisk och miljövänlig kantavgränsning för en lång rad 

användningsområden. Använd Wave till exempel för att skapa rena kanter mellan gräs och bädd, eller för att avgränsa 

grusväg eller annan porös beläggning. Med de flexibla aluminiumprofilerna är det även möjligt att anlägga böjda 

planteringsbäddar och slingrande stigar. 

Med en läcker finish och dolda fästen är Wave en elegant och stilren lösning. 

Välj själv om Wave™ ska ha slät eller rund kant 

Profilerna kan vändas åt båda håll. Den ena kanten är slät och den anda rundad. Du kan därmed själv välja hur den 

synliga kanten ska se ut. Wave kan även kombineras med AluExcel-serien. 

8-TALLET, Ørestadens arkitektoniska stolthet

mailto:info@milford.dk
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Monteringssätt 

Specifikationer Wave 

Artikelnr. Höjd Tjocklek Längd Jordningsstav 

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

* 

* 

Wave™ är idealisk som 

avgränsning mellan bäddar och 

mjuka beläggningar utan 

nivåskillnad, och kan enkelt 

formas efter arkitektens 

önskemål. 

Bädd 

Plaststav 

Kompakt underlag 

Wave™ 

Gräs, jord, lös sten, barkflis, sand Asfalt, flis, betong, gummi, grus
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Contrast Original™

– Stålkanten med många installerade kilometer i Norden

Kant för krävande projekt 

Contrast är den mest robusta kantavgränsningen i vårt sortiment. De solida stålprofilerna har naturligtvis styrka som en 

av de viktigaste egenskaperna och passar därmed särskilt bra för indelningar av nivåskillnader. Även för tätt trafikerade 

områden eller tung belastning är den kraftiga stålkantens styrka en nödvändighet. 

Serien är idealisk för förhöjda bäddar och stigar med nivåskillnad och bevarar det designmässiga uttrycket i många år 

framöver. 

Contrast Original är även ett intressant alternativ till den traditionella kantstenen. En spännande lösning som skapar 

atmosfär i alla projekt. 

OJD Hallerne i Solrød Strand 

mailto:info@milford.dk
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Kraftig stålkant med en värld av användningsmöjligheter 

Urban finish i tre varianter 

Contrast Original är en kraftig kantavgränsare som 

skapar hållbara och stilrena kanter. 

Men Contrast Original är mer än bara råstyrka. Vid 

nivåskillnader blir stålkanten synlig och det visuella 

uttrycket gör sig påmint. Vi ger därför designern 

möjlighet att välja mellan tre olika populära material: 

• Galvaniserat stål

• Corten-stål

• Obehandlat stål

Enheterna levereras i standardstycken på tre och sex 

millimeter och öppnar därmed upp för en värld av 

användningsmöjligheter. 

Contrast Original™ kan installeras utan 

betonggjutning 

Contrast Original monteras med kraftiga kopplingar 

och monteras med solida jordningsstavar i stål. 

Monteringssättet kan i många fall göra betonggjutning 

onödig, vilket gör installationen både snabbare och 

mer ekonomisk. 
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Monteringssätt 

En av stålkantens stora fördelar 

är styrkan, som tillåter anläggning 

med stora nivåskillnader och 

belastning. 

Bädd 

Jordningsstavar 

Grus eller annan beläggning 

Contrast Original 

mailto:info@milford.dk
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Specifikationer Contrast Original 

Artikelnr. Höjd Tjocklek Längd Material Jordningsstav 

MK-CB15/3 150 mm 3 mm 3000 mm Obehandlat stål 5 per längd 

MK-CB15/6 150 mm 6 mm 3000 mm Obehandlat stål 5 per längd 

MK-CG15/3 150 mm 3 mm 3000 mm Galvaniserat stål 5 per längd 

MK-CG15/6 150 mm 6 mm 3000 mm Galvaniserat stål 5 per längd 

MK-CC15/3 150 mm 3 mm 3000 mm Corten-stål 5 per längd 

MK-CC15/6 150 mm 6 mm 3000 mm Corten-stål 5 per längd 

* 

Contrast Original hörnstycken 

Artikelnr. Beskrivning Tjocklek Längd 

MK-CB15/3/HJ-90 Hörn 90°, universal, obehandlat stål 3 mm 500 x 500 mm 

MK-CB15/6/HJ-90 Hörn 90°, universal, obehandlat stål 6 mm 500 x 500 mm 

MK-CC15/3/HJ-90 Hörn 90°, universal, corten-stål 3 mm 500 x 500 mm 

MK-CC15/6/HJ-90 Hörn 90°, universal, corten-stål 6 mm 500 x 500 mm 

* 
Gräs, jord, lös sten, barkflis, sand Asfalt, flis, betong, gummi, grus
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Outline™

– Flexibel stålkant utan vassa kanter

Skandinaviens första profilvalsade stålkantsystem 

Outline är en stålkantavgränsning utan vassa kanter, lämplig för områden där barn och äldre rör sig. Används 

exempelvis i allmänna parker, på skolgårdar, lekplatser, förskolor och platser där gående rör sig. 

Outline är Skandinaviens första massproducerade stålkantsystem som är framställt med innovativ profilvalsteknik, 

vilket ger den en rad attraktiva egenskaper. 

• En mycket konkurrenskraftig stålkant

• Snabb och enkel att installera utan behov av svetsning

• Solid stålprofil utan vassa kanter

• Flexibel och lätt att forma i kurvor

• Monteras med dolda kopplingar, utan bult

 Søndergade, Glamsbjerg Folkets Park, København N

mailto:info@milford.dk
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Outline™ installeras helt utan svetsning, bultning eller betonggjutning 

Stålstavar och dolda kopplingar gör Outline enkel och blixtsnabb att installera på plats. 

Stor flexibilitet i de profilvalsade kantprofilerna gör Outline enkel att anpassa för olika kurvor och vinklar i exempelvis 

bäddar och gångstigar. 

Välj mellan två olika ytor: 

• Galvaniserat stål

• Corten-stål

Både Outline och Outline LINJE tillverkas i standardlängder på 2,5 meter. 

GEO CENTER, Møns Klint 
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Outline LINJE™

Utvecklad för långa och raka sträckor. 

Outline LINJE™ utnyttjar samma kopplingar som Outline, vilket ger 

möjlighet att kombinera långa raka sträckor med kreativa kurvor. 

Monteringssätt 

Outline™ är det första 

stålkantsystemet som utöver 

stålkantens kända kvaliteter även 

kan erbjuda de flesta av 

aluminiumkantens fördelar. 

Bädd 

Jordningsstavar 

Grus eller annan beläggning 

Underlag 

Beläggning – asfalt, 
betong, gummi eller 
liknande 

mailto:info@milford.dk
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Specifikationer Outline 

Artikelnr. Höjd Tjocklek Längd Material Jordningsstav 

MK-OLC15/3 150 mm 3 mm 2500 mm Corten-stål 4 per längd 

MK-OLC15/3L 150 mm 3 mm 2500 mm Corten-stål 4 per längd 

MK-OLC15/6 150 mm 6 mm 2500 mm Corten-stål 4 per längd 

MK-OLC15/6L 150 mm 6 mm 2500 mm Corten-stål 4 per längd 

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

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

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

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

* 

Outline hörnstycken 

* 

Artikelnr. Beskrivning Tjocklek Längd 

MK-OLC15/3HJI Hörn 90°, invändigt, corten-stål 3 mm 250 x 250 mm 

MK-OLC15/3HJU Hörn 90°, utvändigt, corten-stål 3 mm 250 x 250 mm 

MK-OLC15/6HJI Hörn 90°, invändigt, corten-stål 6 mm 250 x 250 mm 

MK-OLC15/6HJU Hörn 90°, utvändigt, corten-stål 6 mm 250 x 250 mm 

MK-OLG15/3HJI Hörn 90°, invändigt, galvaniserat stål 3 mm 250 x 250 mm 

MK-OLG15/3HJU Hörn 90°, utvändigt , galvaniserat stål 3 mm 250 x 250 mm 

MK-OLG15/6HJI Hörn 90°, invändigt, galvaniserat stål 6 mm 250 x 250 mm 

MK-OLG15/6HJU Hörn 90°, utvändigt , galvaniserat stål 6 mm 250 x 250 mm 

Gräs, jord, lös sten, barkflis, sand Asfalt, flis, betong, gummi, grus
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Borderline™

– Elegant kantavgränsning för projekt med mindre belastning

Konkurrenskraftig stålkant i tre olika varianter 

Borderline är den perfekta stålkantslösningen för diskret och effektiv avgränsning av gångstigar, gräsplaner och bäddar. 

Den lätta dimensioneringen gör systemet flexibelt och lätt att anpassa till projektets kurvor och former men säkerställer 

även en hög konkurrenskraft. 

Borderlines unika monterings- och fästmetod gör systemet snabbare och lättare att installera än konkurrerande 

produkter på marknaden, funktioner som gör det till det önskade valet när det gäller landskapsarkitektur och andra 

projekt med mindre belastning. 

Systemet finns i tre varianter: 

• Obehandlat stål

• Brunmålat stål

• Galvaniserat stål

mailto:info@milford.dk
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Monteringssätt 

Specifikationer Borderline 

Artikelnr. Höjd Tjocklek Längd Material Jordningsstav 

BL-100-US 100 mm 3 mm 2000 mm Obeh. stål 3 per längd. 

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

BL-100-BS 100 mm 3 mm 2000 mm Brunmålat 3 per längd. 

* 

* 
Gräs, jord, lös sten, barkflis, sand Asfalt, flis, betong, gummi, grus

Outline™ är det första 

stålkantsystemet som utöver 

stålkantens kända kvaliteter även 

kan erbjuda de flesta av 

aluminiumkantens fördelar. 

Bädd 

Jordningsstavar 

Gräs 

BorderLine™ 

Kompakt underlag 
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Rälsplatsen, Malmö 

Contrast Freestyle™

– Specialtillverkade stålkanter enligt dina önskemål

Med Contrast Freestyle™ ger vi dig friheten att skapa helt unika ramar runt ditt projekt. Med 

modern laserteknik kan vi ta fram exakt den konstruktion du behöver. 

Kontakta Milford för mer information på +47 852503880 eller info.se@milford.dk

mailto:info@milford.dk
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Jämförelsetabell 

Modell Artikelnr. Höjd Bredd Tjocklek Längd Material Finish 
Rekommende

rad minsta 
radie 

Jordningsstav 

A
LU

M
IN

IU
M

 

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

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

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

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

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

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

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

         -

7 per längd 

7 per längd 

7 per längd 

7 per längd 

7 per längd 

AluExcel LINJE XLAE75L 75 mm 70 mm 6,5 mm 2500 mm Aluminium Omålat - 7 per längd 

AluExcel XLAE100M 100 mm 70 mm 6,5 mm 2500 mm Aluminium Omålat 1,00 meter 7 per längd 

AluExcel LINJE XLAE100L 100 mm 70 mm 6,5 mm 2500 mm Aluminium Omålat - 7 per längd 

AluExcel XLAE120M 120 mm 70 mm 7 mm 2500 mm Aluminium Omålat - 7 per längd 

AluExcel XLAE150M 150 mm 70 mm 8 mm 2500 mm Aluminium Omålat 2,00 meter 7 per längd 

AluExcel LINJE XLAE150L 150 mm 70 mm 8 mm 2500 mm Aluminium Omålat - 7 per längd 

Wave 100 mm - 5 mm 2400 mm Aluminium Omålat 0,75 meter 3 per längd 

S
TÅ

L 

Contrast MK-CB15/3 150 mm - 3 mm 3000 mm Stål Obehandlat 3,00 meter 5 per längd 

Contrast MK-CB15/6 150 mm - 6 mm 3000 mm Stål Obehandlat 6,00 meter 5 per längd 

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

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

Contrast MK-CC15/3 150 mm - 3 mm 3000 mm Corten-stål Omålat 3,00 meter 5 per längd 

Contrast MK-CC15/6 150 mm - 6 mm 3000 mm Corten-stål Omålat 6,00 meter 5 per längd 

Outline MK-OLC15/3 150 mm - 3 mm 2500 mm Corten-stål Omålat 0,75 meter 4 per längd 

Outline LINJE MK-OLC15/3L 150 mm - 3 mm 2500 mm Corten-stål Omålat - 4 per längd 

Outline MK-OLC15/6 150 mm - 6 mm 2500 mm Corten-stål Omålat 3,50 meter 4 per längd 

Outline LINJE MK-OLC15/6L 150 mm - 6 mm 2500 mm Corten-stål Omålat - 4 per längd 

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

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

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

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

Borderline BL-100-US 100 mm - 3 mm 2000 mm Stål Obehandlat 0,75 meter 3 per längd 

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

Borderline BL-100-BS 100 mm - 3 mm 2000 mm Stål Brunmålat 0,75 meter 3 per längd 

MK-W10/5/240/S 



Vi skapar levande städer där människor 

känner sig lyckliga, friska och säkra 

Ymers Gata 31, SE-215 35 Vintrie, Sverige info.se@milford.dk +46 (0) 85 25 03 880 www.se.milford.dk 

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



