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info@milford.dk     (+45) 44 97 10 99     www.milford.dk2

Kantafgrænsning med kant

Klart definerede linjer giver projektet den 
afgørende kontrast og detalje

Hvorfor kantafgrænsning?

Når et projekt designes, er linjer og dimensioner afgørende. Ved brug af mere eller mindre porøse belægninger 
samt vegetation vil slitage og vækst forårsage en konstant forandring. Kantafgrænsning er vigtig, fordi den 
fastholder designets originale udtryk og sikrer, at de planlagte linjer og kurver forbliver veldefinerede. Kan-
tafgrænsning anvendes også i forbindelse med sikkerhed og ved projekter med forskellige niveauer.

I over 15 år har vi samarbejdet med landskabsarkitekter, entreprenører, anlægsgartnere og bygherrer fra hele 
Skandinavien. Resultatet er udviklingen af en række kantafgrænsningsprodukter, designet specielt til de 
nutidige krav og behov i de nordiske lande.

Vores kantsystemer er fremstillet i robust kvalitet og kombinerer funk tionalitet med et æstetisk udseende. 
Milford kender denne niche til bunds og har udviklet et relativt omfattende sortiment med produkter, der 
passer til ethvert projekt.

Produkterne produceres efter høje standarder ved hjælp af de mest moderne produktionsmetoder, der, kom-
bineret med patenterede fastgørelsessystemer, giver nem og hurtig montering.
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Kantafgrænsning med kant

AluExcel™

– Det mest benyttede aluminiums-kantsystem på markedet.

Skarpt definerede grænser

AluExcel er et af de førende kantafgrænsningssystemer til etablering af skarpt definerede kanter der, hvor 
forskellige overfladebelægninger mødes.

Systemet er ideelt som kantafgrænsning mellem bløde og hårde belægninger, som græs, asfalt, beton, 
granit-skærver, brolægning m.v.

Kantafgrænsningen forlænger desuden belægningernes levetid ved at forebygge brækkede kanter, som 
ofte kan være et problem, eksempelvis ved asfaltbelægninger.

AluExcel kan desuden vinkles 90° til elegante terrænløsninger og er derfor velegnet til steder, hvor fri 
adgang til bygninger uden generende niveauforskelle er påkrævet, eksempelvis skoler, plejehjem m.fl.

Cirkelhuset Køge
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Sikkerhed og kreativitet

AluExcel giver mange kreative muligheder og er 
ofte benyttet til legepladser ved institutioner 
og offentlige anlæg.

Stor fleksibilitet og formbarhed er blandt de 
meget populære egenskaber.

Profilerne fremstilles i aluminium, og den 
tekniske udformning gør dem til særdeles 
stabile kanter.

AluExcel tilbyder en perfekt afgrænsning 
imellem både hårde og bløde underlag, hvilket 
gør den multianvendelig og meget populær.

Herudover er systemet nemt og hurtigt at in-
stallere, hvilket ofte kan give en økonomisk for-
del i byggeprocessen. 

Et attraktivt alternativ til stål

AluExcel benyttes i mange prestigeprojekter 
som alternativ til stål, blandt andet på grund af 
den elegante finish og den høje fleksibilitet.

Men aluminium har også begrænsninger, 
hvofor vi opfordrer til at rette henvendelse for 
rådgivning tidligt i projektfasen. Signaturene 
– som er forklaret bagest i denne brochurer – 
indikerer de anbefalede anvendelsesområder for 
hvert enkelt produkt.

Som svar på en stigende efterspørgsel fra 
anlægsgartnere, har vi udviklet AluExcel LINJE 
til de lange lige strækninger. AluExcel LINJE 
kobles nemt sammen med de fleksible AluExcel 
profiler.

AluExcel (M) og AluExcel LINJE (L) fås i mange 
standard dimensioner. Se tabellen nedenfor.

Mange anvendelsesmuligheder og let installation gør AluExcel™ 
til vores mest populære alukant
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Kantafgrænsning med kant

AluExcel LINJE™

AluExcel LINJE™ er en kantprofil udviklet til de 
lange lige strækninger.
Profilen benytter de samme samlinger som AluExcel™, hvil-
ket giver mulighed for at kombinere de to profiler til lange lige 
stræk med kurver i ét og samme system.

Overflade – fx muld, 
grus eller lignende Belægning – asfalt, 

beton, gummi eller 
lignende

Stålspyd

Kompakt underlag – 
min. 150 mm ud over 
færdige kantmål

Monteringsprincip

AluExcel™ er ideel som af-
grænsning mellem bløde og 
hårde belægninger, så som 
græs, asfalt, beton, granit- 
skærver, brolægning m.v.
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AluExcel specifikationer

Vare nr. Højde Bredde Tykkelse Længde Jordspyd

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 pr. længde

XLAE40M 40 mm 45 mm 6 mm 2500 mm 7 pr. længde

XLAE50M 50 mm 45 mm 6 mm 2500 mm 7 pr. længde

XLAE65M 65 mm 45 mm 6 mm 2500 mm 7 pr. længde

XLAE65L 65 mm 45 mm 6 mm 2500 mm 7 pr. længde

XLAE75M 75 mm 70 mm 6,5 mm 2500 mm 7 pr. længde

XLAE75L 75 mm 70 mm 6,5 mm 2500 mm 7 pr. længde

XLAE100M 100 mm 70 mm 6,5 mm 2500 mm 7 pr. længde

XLAE100L 100 mm 70 mm 6,5 mm 2500 mm 7 pr. længde

XLAE120M 120 mm 70 mm 7 mm 2500 mm 7 pr. længde

XLAE120L 120 mm 70 mm 7 mm 2500 mm 7 pr. længde

XLAE150M 150 mm 70 mm 8 mm 2500 mm 7 pr. længde

XLAE150L 150 mm 70 mm 8 mm 2500 mm 7 pr. længde

Græs, muld, løse sten, barkflis, sand Asfalt, fliser, beton, gummi, grus

AluExcel hjørnestykker

Vare nr. Beskrivelse Højde Længde

XLAE25/HJ-90I Hjørne 90°, indvendig 25 mm 150 x 150 mm

XLAE25/HJ-90U Hjørne 90°, udvendig 25 mm 150 x 150 mm

XLAE40/HJ-90I Hjørne 90°, indvendig 40 mm 150 x 150 mm

XLAE40/HJ-90U Hjørne 90°, udvendig 40 mm 150 x 150 mm

XLAE50/HJ-90I Hjørne 90°, indvendig 50 mm 150 x 150 mm

XLAE50/HJ-90U Hjørne 90°, udvendig 50 mm 150 x 150 mm

XLAE65/HJ-90I Hjørne 90°, indvendig 65 mm 150 x 150 mm

XLAE65/HJ-90U Hjørne 90°, udvendig 65 mm 150 x 150 mm

XLAE75/HJ-90I Hjørne 90°, indvendig 75 mm 150 x 150 mm

XLAE75/HJ-90U Hjørne 90°, udvendig 75 mm 150 x 150 mm

XLAE100/HJ-90I Hjørne 90°, indvendig 100 mm 150 x 150 mm

XLAE100/HJ-90U Hjørne 90°, udvendig 100 mm 150 x 150 mm

XLAE150/HJ-90I Hjørne 90°, indvendig 150 mm 150 x 150 mm

XLAE150/HJ-90U Hjørne 90°, udvendig 150 mm 150 x 150 mm

*
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Kantafgrænsning med kant

Wave™

– Aluminiumskant med ekstremt høj fleksibilitet.

Konkurrencedygtig kvalitet med eksklusiv finish

Wave er fremstillet i genanvendt aluminium, og er både økonomisk og miljøbevidst kantafgrænsning til 
en lang række formål. Brug eksempelvis Wave til at skabe rene kanter imellem græs og bede, eller til at 
afgrænse grusvej eller anden porøs belægning. Med de fleksible aluminiumsprofiler er det også muligt at 
anlægge buede plantebede og bugtede stier.

Med lækker finish og skjult fastgørelse er Wave en elegant og stilren løsning.

Vælg selv om Wave™ skal have flad eller rund kant

Profilerne kan vendes begge veje. Den éne kant er flad og den anden rundet. Du kan således selv vælge, 
hvordan den synlige kant skal se ud. Wave kan tillige kombineres med AluExcel serien.

8-TALLET, Ørestadens arkitektoniske stolthed
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Wave™

Plastspyd

Kompakt underlag

Monteringsprincip

Wave™ er ideel som afgræns-
ning mellem bede og bløde 
belægninger uden niveaufor-
skel, og kan nemt formes efter 
arkitektens ønske.

Wave specifikationer

Vare nr. Højde Tykkelse Længde Jordspyd

MK-W10/5 100 mm 5 mm 2000 mm 3 pr. længde.

Græs, muld, løse sten, barkflis, sand Asfalt, fliser, beton, gummi, grus
*

Bed
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Kantafgrænsning med kant

Contrast Original™

– Stålkanten med de mange installerede kilometer i Norden

Kant til de krævende projekter

Contrast er den mest robuste kantafgrænsning i vort sortiment. De solide stålprofiler har selvsagt styrke som 
én af de væsentligste egenskaber og er dermed særligt velegnede til inddelinger af niveauforskelle. Også til 
områder med meget trafik eller tunge belastninger, er den kraftige stålkants styrke en nødvendighed.

Serien er ideel til forhøjede bede og stier med niveauforskelle og bevarer det designmæssige  udtryk i mange 
år frem.

Contrast Original er også et interessant alternativ til den traditionelle kantsten. En spændende løsning, der 
skaber atmosfære i alle projekter.

OJD Hallerne i Solrød Strand
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Urban finish i tre varianter

Contrast Original er en kraftig kantafgrænsning, 
som danner holdbare og stilrene kantforløb.

Men Contrast Original er mere end ren råstyrke. 
Ved niveauforskelle bliver stålkanten synlig og 
det visuelle udtryk gør sig gældende. Vi giver 
derfor designeren mulighed for at vælge imellem 
tre forskellige populære materialer:

• Galvaniseret stål

• Corten stål

• Ubehandlet stål

Enhederne leveres i standardtykkelser på tre 
og seks mm og åbner dermed op for et væld af 
anvendelsesmuligheder.

Contrast Original™ kan installeres uden 
betonstøbning

Contrast Original samles med kraftige samle-
stykker og monteres med solide jordspyd i stål. 

Princippet kan i mange tilfælde overflødiggøre 
betonstøbning, hvilket gør installationen både 
hurtigere og mere økonomisk.

Stærk stålkant med et væld af anvendelsesmuligheder
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Kantafgrænsning med kant

Bed Contrast Original

Stålspyd

Grus eller anden 
belægning

Monteringsprincip

En af stålkantens store fordele 
er styrken, som tillader anlæg 
med store niveauforskelle og 
belastninger.
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Contrast Original specifikationer

Vare nr. Højde Tykkelse Længde Materiale Jordspyd

MK-CB15/3 150 mm 3 mm 3000 mm Ubehandlet stål 5 pr. længde

MK-CB15/6 150 mm 6 mm 3000 mm Ubehandlet stål 5 pr. længde

MK-CG15/3 150 mm 3 mm 3000 mm Galvaniseret stål 5 pr. længde

MK-CG15/6 150 mm 6 mm 3000 mm Galvaniseret stål 5 pr. længde

MK-CC15/3 150 mm 3 mm 3000 mm Corten stål 5 pr. længde

MK-CC15/6 150 mm 6 mm 3000 mm Corten stål 5 pr. længde

Græs, muld, løse sten, barkflis, sand Asfalt, fliser, beton, gummi, grus

Contrast Original hjørnestykker

Vare nr. Beskrivelse Tykkelse Længde

MK-CB15/3/HJ-90 Hjørne 90°, universal, ubehandlet stål 3 mm 500 x 500 mm

MK-CB15/6/HJ-90 Hjørne 90°, universal, ubehandlet stål 6 mm 500 x 500 mm

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

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

*
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Kantafgrænsning med kant

Outline™

– Fleksibel stålkant uden skarpe kanter

Søndergade, Glamsbjerg Folkets Park, København N

Skandinaviens første profilvalsede stålkantsystem

Outline er en stålkantsafgrænsning uden skarpe kanter, velegnet til områder, hvor der færdes børn og ældre. 
Bruges eksempelvis i offentlige parker, skolegårde, legepladser, plejehjem og steder nær gående trafik.

Outline er Skandinaviens første masseproducerede stålkantsystem, som er fremstillet med innovativ 
profilvalseteknologi, hvilket giver den en række attraktive egenskaber:

• En yderst konkurrencedygtig stålkant

• Hurtig og nem at installere uden behov for svejsning

• Solid stålprofil uden skarpe kanter

• Fleksibel og nem at forme i kurver

• Samles med skjulte samlestykker, uden bolte
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GEO CENTER, Møns Klint

Stålspyd og skjulte samlestykker gør Outline nem og lynhurtig at installere ude på pladsen.

Stor fleksibilitet i de profilvalsede kantprofiler gør Outline nem at tilpasse til varierende kurver og vinkler i 
eksempelvis bede og gangstier.

Vælg imellem to forskellige overflader:

• Galvaniseret stål

• Corten stål

Både Outline og Outline LINJE produceres i standard længder af 2,5 meter.

Outline™ installeres helt uden svejsning, bolte og betonstøbning
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Kantafgrænsning med kant

Outline™ er det første stål-
kant-system, der, ud over 
stålkantens kendte kvaliteter, 
også kan levere de fleste af 
aluminiumskantens fordele.

Outline LINJE™

Udviklet til de lange lige strækninger.
Outline LINJE™ benytter de samme samlinger som Outline, 
hvilket giver mulighed for at kombinere lange lige stræk med 
kreative kurver.

Bed Belægning – asfalt, 
beton, gummi eller 
lignende

Stålspyd

Grus eller anden 
opbygning

Monteringsprincip

Afretningslag
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Outline specifikationer

Vare nr. Højde Tykkelse Længde Materiale Jordspyd

MK-OLC15/3 150 mm 3 mm 2500 mm Corten stål 4 pr. længde

MK-OLC15/3L 150 mm 3 mm 2500 mm Corten stål 4 pr. længde

MK-OLC15/6 150 mm 6 mm 2500 mm Corten stål 4 pr. længde

MK-OLC15/6L 150 mm 6 mm 2500 mm Corten stål 4 pr. længde

MK-OLG15/3 150 mm 3 mm 2500 mm Galv. stål 4 pr. længde

MK-OLG15/3L 150 mm 3 mm 2500 mm Galv. stål 4 pr. længde

MK-OLG15/6 150 mm 6 mm 2500 mm Galv. stål 4 pr. længde

MK-OLG15/6L 150 mm 6 mm 2500 mm Galv. stål 4 pr. længde

Outline hjørnestykker

Vare nr. Beskrivelse Tykkelse Længde

MK-OLC15/3HJI Hjørne 90°, indvendig, corten stål 3 mm 250 x 250 mm 

MK-OLC15/3HJU Hjørne 90°, udvendig, corten stål 3 mm 250 x 250 mm 

MK-OLC15/6HJI Hjørne 90°, indvendig, corten stål 6 mm 250 x 250 mm 

MK-OLC15/6HJU Hjørne 90°, udvendig, corten stål 6 mm 250 x 250 mm 

MK-OLG15/3HJI Hjørne 90°, indvendig, galvaniseret stål 3 mm 250 x 250 mm 

MK-OLG15/3HJU Hjørne 90°, udvendig , galvaniseret stål 3 mm 250 x 250 mm 

MK-OLG15/6HJI Hjørne 90°, indvendig, galvaniseret stål 6 mm 250 x 250 mm 

MK-OLG15/6HJU Hjørne 90°, udvendig , galvaniseret stål 6 mm 250 x 250 mm 

Græs, muld, løse sten, barkflis, sand Asfalt, fliser, beton, gummi, grus
*
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Kantafgrænsning med kant

Borderline™

– Elegant kantafgrænsning til projekter med mindre belastninger

Konkurrencedygtig stålkant i tre forskellige varianter

Borderline er den ideelle stålkants-løsning til en diskret og effektiv afgrænsning af gangstier, græsplæner 
og bede.

Den lette dimensionering gør systemet fleksibelt og nemt at tilpasse til projektets kurver og former, men 
sikrer også en høj konkurrenevne.

Borderlines unikke sammenføjnings- og fastgørelsesmetode gør systemet hurtigere og nemmere at 
installere end konkurrerende produkter på markedet, egenskaber, der gør den til det foretrukne valg når 
det drejer sig om haveanlæg og andre projekter med mindre belastninger.

Systemet fås i tre varianter:

• Ubehandlet stål

• Brunmalet stål

• Galvaniseret stål
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Bed

BorderLine™

Græs

Stålspyd

Kompakt underlag

Monteringsprincip

De tilhørende jordspyd fun-
gerer både som samleled og 
fastgørelse, hvilket gør syste-
met enkelt og meget hurtigt 
at installere.

Borderline specifikationer

Vare nr. Højde Tykkelse Længde Materiale Jordspyd

BL-100-US 100 mm 3 mm 2000 mm Ubeh. stål 3 pr. længde.

BL-100-GS 100 mm 3 mm 2000 mm Galv. stål 3 pr. længde.

BL-100-BS 100 mm 3 mm 2000 mm Brunmalet 3 pr. længde.

Græs, muld, løse sten, barkflis, sand Asfalt, fliser, beton, gummi, grus
*
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Contrast Freestyle™

– Specialfremstillede stålkanter efter dit hoved

Rälsplatsen, Malmø

Med Contrast Freestyle™ giver vi dig frihed til at skabe helt unikke rammer 
om dit projekt. Med moderne laserteknologi kan vi fremstille lige præcis den 
konstruktion du måtte ønske.

Kontakt Milford for mere information på     44 97 10 99     eller     info@milford.dk
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Sammenligningsskema

Model Vare nr. Højde Bredde Tykkelse Længde Matriale Finish Anbefalet 
min. radius Jordspyd

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

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

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

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

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

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

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

           -

 7 pr. længde 

7 pr. længde 

7 pr. længde 

7 pr. længde 

7 pr. længde

AluExcel LINJE XLAE75L 75 mm 70 mm 6,5 mm 2500 mm Aluminium Umalet - 7 pr. længde

AluExcel XLAE100M 100 mm 70 mm 6,5 mm 2500 mm Aluminium Umalet 1,00 meter 7 pr. længde

AluExcel LINJE XLAE100L 100 mm 70 mm 6,5 mm 2500 mm Aluminium Umalet - 7 pr. længde

AluExcel XLAE120M 120 mm 70 mm 7 mm 2500 mm Aluminium Umalet - 7 pr. længde

AluExcel XLAE150M 150 mm 70 mm 8 mm 2500 mm Aluminium Umalet 2,00 meter 7 pr. længde

AluExcel LINJE XLAE150L 150 mm 70 mm 8 mm 2500 mm Aluminium Umalet - 7 pr. længde

Wave MK-W10/5 100 mm - 5 mm 2000 mm Aluminium Umalet 0,75 meter 3 pr. længde

Contrast MK-CB15/3 150 mm - 3 mm 3000 mm Stål Ubehandlet 3,00 meter 5 pr. længde

Contrast MK-CB15/6 150 mm - 6 mm 3000 mm Stål Ubehandlet 6,00 meter 5 pr. længde

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

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

Contrast MK-CC15/3 150 mm - 3 mm 3000 mm Corten stål Umalet 3,00 meter 5 pr. længde

Contrast MK-CC15/6 150 mm - 6 mm 3000 mm Corten stål Umalet 6,00 meter 5 pr. længde

Outline MK-OLC15/3 150 mm - 3 mm 2500 mm Corten stål Umalet 0,75 meter 4 pr. længde

Outline LINJE MK-OLC15/3L 150 mm - 3 mm 2500 mm Corten stål Umalet - 4 pr. længde

Outline MK-OLC15/6 150 mm - 6 mm 2500 mm Corten stål Umalet 3,50 meter 4 pr. længde

Outline LINJE MK-OLC15/6L 150 mm - 6 mm 2500 mm Corten stål Umalet - 4 pr. længde

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

Outline LINJE MK-OLG15/3L 150 mm - 3 mm 2500 mm Stål Galv. - 4 pr. længde

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

Outline LINJE MK-OLG15/6L 150 mm - 6 mm 2500 mm Stål Galv. - 4 pr. længde

Borderline BL-100-US 100 mm - 3 mm 2000 mm Stål Ubehandlet 0,75 meter 3 pr. længde

Borderline BL-100-GS 100 mm - 3 mm 2000 mm Stål Galv. 0,75 meter 3 pr. længde

Borderline BL-100-BS 100 mm - 3 mm 2000 mm Stål Brunmalet 0,75 meter 3 pr. længde
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We create liveable cities where people feel 
happy, healthy and safe


