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Aqua-LT™ tunnelfaskine
– hurtig, enkel og multianvendelig
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Byinventar som TERRORSIKRING
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Plantebede som TERRORSIKRING

Specialfremstillet Byinventar som fysisk sikring af 
byernes samlingssteder – nyt koncept fra Milford. 
Nylige studier viser at storbyernes samlingssteder bliver mere og mere populære. Med den  stadigt 
stigende popularitet følger også et stigende behov for fysisk sikring imod terror.
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Plantebede som TERRORSIKRING – med fokus på tryghed

Milford tænker design og æstetik ind i den fysiske sik-
ring af byens populære rum.

Eksisterende metoder bygger typisk på tunge ingeniør- 
skabte konstruktioner, som stålpullerter eller fartdæm-
pende betonklodser. Metoderne, hvor funktionelle de 
end måtte være, overser ofte det æstetiske aspekt og 
hensynet til trivsel, som i sidste ende er det, der gør 
byrummene så attraktive.

Hos Milford har vi et stærkt ønske om at skabe trygge 
rammer for byens beboere og besøgende uden at om-
danne samlingsstederne til grå befæstninger. Vi vil be-
nytte det stigende behov for fysisk sikring til at skabe 
visuel forskønnelse og øget brugervenlighed.

Vores løsninger er fuldt ud skalérbare og kan tilpasses 
ethvert projekt. Vi hjælper med udformningen, materia-
levalg og konstruktion i samarbejde med arkitekt, byg-
herre eller entreprenør.



Stor fleksibilitet gør vores terrorsikring anvendelig i 
næsten enhver sammenhængen.
Tag os med på råd. Med designmæssigt udgangspunkt i disse grundmodeller hjælper vi jer med at 
skabe en effektiv sikring, som samtidig forbedrer områdets rekreative kvaliteter.
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Plantebede som TERRORSIKRING
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Min. 500 mm

Træbænk
Beplantning

Min. 500 mm

Min. 500 mm

Min. 500 mm

Tryghed i smukt design.
Vores design-tilgang til terrorsikringen giver 
jer frihed til at skabe smukke visuelle ople-
velser for byens brugere, imens vi sørger for 
at løsningerne leverer den optimale sikring.

Vores dedikerede team rådgiver naturligvis 
om mulighederne for materialevalg, farver, 
LED lys m.v.

Dette system er under udviklingen 
løbende blevet testet af én af verdens 
største autoriteter indenfor sikring 
af offentlige områder imod angreb 
fra køretøjer. Certificeringen er igang 
i skrivende stund, hvorfor vi endnu 
ikke kan løfte sløret for myndighedens 
navn, men testvideoer og resultater er 
tilgængelige ved personlig henven-
delse til Milford.

Plantebede som TERRORSIKRING – med fokus på tryghed



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