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Designdrevne sikkerhedsløsninger
Vi er frontløber indenfor certificerede sikkerhedsløsninger til HVM (Hostile ve-

hicle mitigation), der kombinerer sikkerhed med design.

Diskret beskyttelse i et   
fleksibelt design
Det er i højere grad blevet vigtigt at kunne sikre 
vores urbane byrum mod terror. Hos Milford ser 
vi dog ingen grund til, at det ikke kan forenes 
med attraktive uderum.

Sammen med behovet for at beskytte vores 
uderum, har vi i Milford et mål om aldrig at gå på 
kompromis med kreativitet og design. Derfor er 
vores nye certificerede sikkerhedsløsning til det 
urbane rum 100% fleksibel, nem at installere og 
justerbar. Vi garanterer at byrummet lever op til 
sikkerhedskravene, samtidig med at skabe be-
hagelige urbane rum at opholde sig i.
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Sikkerheds specifikationer                                      Inkluderet

IWA certifceret      ✓
Crash testet      ✓

Hvordan vi lever op til 
HVM-standarden
Vores HVM-system er blevet gennemtestet i 
samarbejde med de dygtigste i branchen. 

Vores certificerede sikkerhedsløsning er udviklet 
i overensstemmelse med standarden for IWA, 
hvilket giver en unik position for at kunne gar-
antere den optimale beskyttelse. De aftagelige 
kernestrukturer kan diskret inkorporeres som en 
del af uderummets møblering,

Contrast Freestyle Safe - IWA certificeret
Med Contrast Freestyle Safe gøres selve sikkerhedssystemet usynligt, hvilket 

giver den fulde kreative frihed til at arbejde med æstetik og design.

300 mm

500 mm

1200 mm

1000 mm

1720 mm

Stærk kerne med usynligt fundament

Vores løsning består af to aftagelige og enkelt-
stående stolper af stål, der underjordisk sam-
mensættes i et robust fundament.

Kerne

Fundament

Eftermonter i eksisterende byrum

Et kun 300 mm dybt fundament kan udgraves i 
den eksisterende overflade, og gør installeringen 
nem og hurtig.

Certificeret med IWA standard 14-1:2013.  
Opnået Rating:  V/1500[M1]48/90:0.0.

Det underjordiske 
sikkerhedsfunda-
ment har ingen krav 
til typen af overfla-
de, og kræver ingen 
ekstra forstærkning.

IWA
14
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Vælg en forhåndsgodkendt grundmodel
Vælg en af vores fem standard produkter i to forskellige serier. De er forhånds-

godkendte og integeres med sikkerhedsløsningen. 

Cirkulær model Rektangulær model Beskrivelse

Fuldt bænke-modul med 
espalier, fås i galvaniseret, 
ubehandlet eller corten stål. Kan 
pulverlakeres i RAL-farver. 

1500x1500 mm dimensioner

Min. højde bænk: 550 mm

Min. højde planteboks: 700 mm

Planteboks i galvaniseret, 
ubehandlet eller corten stål. Kan 
pulverlakeres i RAL-farver.

1500x750 mm dimensioner

Min. højde planteboks: 700 mm

Bænk i galvaniseret, ubehandlet 
eller corten stål. Kan 
pulverlakeres i RAL-farver. 

1750x500 mm dimensioner

Min. højde: 550 mm

Planteboks i galvaniseret, 
ubehandlet eller corten stål. Kan 
pulverlakeres i RAL-farver. 

750x750 mm dimensioner

Min. højde: 700 mm

Enkelt stolpe i galvaniseret, 
ubehandlet eller corten stål. Kan 
pulverlakeres i RAL-farver. 

120x120 mm dimensioner

Min. højde: 500 mm
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Med eller uden HVM
Vores certificerede sikkerhedsfundament kan 
nemt integreres i standard design løsninger, eller 
som en kreativ opgradering til udendørsmø-
bleringen. Det tilføjer ekstra rekreative og grønne 
værdier.

Alle vores produkter i denne serie er aftagelige fra 
sikkerhedsfundamentet. Det er nemt at installere 
og afinstallere og kræver ingen ekstra udstyr.

Fordele med vores HVM sikkerhedsløsning

• Kan bruges til både permanente og midlertidi-
ge løsninger 

• Installering kræver ingen ekstra udstyr

• Kan installeres i stort set alle typer overflader, 
også i kompakt grus

• Kan integreres i byrummet og den eksisterende 
møblering, hvilket giver rekreative værdier

• De flytbare elementer kræver ingen vedlige-
holdelse og behøver en minimal opbevaringsp-
lads

• Giver en øget værdi til byrummet – nye 
mødesteder, grønt og biodiversitet
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Freestyle er vejen frem...
Med Contrast Freestyle kan HVM indtænkes i det offentlige rum på en helt 

ny og helhedsorienteret måde. Design dit uderum som du ønsker og indo-

perer herefter sikkerhedsløsningen i samarbejde med Milford.

Gør din vision til en sikker  
virkelighed
Med vores designdrevne tilgang til fysisk sik-
kerhed af det offentlige rum med HVM, giver-
det maksimal kreati frihed. Du behøver aldrig at 
gå på kompromis med æstetik og design. 

Vi hjælper og guider dig til at finde den bedste 
og mest effektive sikkerhedsløsning. På samme 
tid får du merværdi i dit projekt i form af rekrea-
tive værdier, og multifunktionalitet.

Integrer bænkpladser

Skab muligheden for at 
lave nye mødesteder.

Tilføj grønt

Stimuler biodiversi-
teten og de rekreative 
værdier.

Fleksibel, tilpasningsdygtig og kreativ

Ved at benytte beskyttende plantekasser i 
byrummet, giver det muligheden for at skabe 
ekstra rekreative fordele.

Uendelige muligheder

Tilpas din løsning så 
den passer præcist til 
din oprindelige inten-
tion, eller passende 
arrangement.

Kontakt en af vores 
specialister for mere 
rådgivning i HVM.

Wyatt Harding            
Produktspecialist

Send en mail:             
wharding@milford.dk

Ring til os:                                    
+45 44 97 10 99
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We create liveable cities where people feel happy, 
healthy and safe


