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URBAN-REFLECTION.COM & CYKELSTATIVER.COM

Et dansk firma med kontorer i København og Aarhus.

Designer Sten Nielsen MDD - med mange års erfaring i design af byrumsinventar
- fastlægger de store linier i vores produktserier, ligesom hans sans for detaljer 
gør ethvert produkt unikt.

Serierne indeholder en lang række produkter, som i fællesskab giver harmoni og
helhed til møblering af gader, pladser og parker.

Vi har i dag mere end 30 forskellige produkter i serierne:

· CLASSIC COPENHAGEN

· ALL ROUND

· CONCEPT LINE

· SØLUND SERIEN

· KUBUS

· Cykelstativer i 4 forskellige serier
· Borde og bænke
· Papirkurv
· Pullerter
· Hegn og afskærmning
· Overdækninger
· Riste i støbejern og bronze
· Markeringssøm i aluminium og bronze
· Plante- og træbeskyttere
· Reklameskilte

Nye modeller udvikles løbende som supplement til vores produktsortiment.

I vores udviklingsafdeling tilpasses standardprodukterne, eller helt nye produkter
udvikles til konkrete projekter - i tæt samarbejde med arkitekter, ingeniører og
landskabsarkitekter.
Vi leverer standardprodukter og specialløsninger i materialerne stål, støbejern, 
støbt aluminium og støbt bronze. 

Vi udvikler, markedsfører og sælger gade- og parkinventar til byrum
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        KUBUS

Plantekasser i galvani-
seret stål med vandings-
og drænsystem.
Alle varianter kan leveres
med hjul.

Uden træramme.

Egetræsramme - bredde 60mm

Egetræsramme - bredde 110mm
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600

650

600

650

1200

610

cc1 3 22 60x60x60cm
cc1 3 23 60x60x60cm med 60mm bred egetræsramme
cc1 3 24 60x60x60cm med 110mm bred egetræsramme

cc1 3 26 40x40x40cm
cc1 3 28 40x40x40 cm med 60mm bred egetræsramme
cc1 3 29 40x40x40 cm med 110mm bred egetræsramme

KUBUS

Plantekasser i galvaniseret stål
med vandings- og drænsystem.
Alle varianter kan leveres med hjul.

cc1 3 30 60x60x120cm
cc1 3 32 60x60x120cm med 60mm bred egetræsramme
cc1 3 33 60x60x120cm med 110mm bred egetræsramme

cc1 3 35 40x40x120cm
cc1 3 37 40x40x120cm med 60mm bred egetræsramme
cc1 3 38 40x40x120cm med 110mm bred egetræsramme
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WINDBREAKERS
Med vindfiltrerende afskærmning der leveres på mål efter opgave - også til afskærmning på
altaner.
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900

60

60

120

60

1200

60

230

WINDBREAKERS

I galvaniseret stål. 
Med vindfiltrerende 
afskærmning der 
leveres på mål efter 
opgave - også til 
afskærmning på
altaner.

cc1 2 1  90cm flytbar til montage/jordanker
cc1 2 2  90cm til permanent montage

cc1 2 3  120cm flybar til montage/jordanker
cc1 2 4  120cm til permanent montage

cc1 2 5  Holder til montage
cc1 2 6  Holder med jordanker


