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Urban Elements producerer og leverer inventar til uderum hvor mennesker 
mødes.

Til dette formål leverer vi et sammenhængende sortiment af klassisk 
og moderne byrumsinventar, der både består af egenproduktion og  
produkter fra udvalgte leverandører.

I Urban Elements lægger vi stor vægt på kvalitet i både håndværk og materiale. 
Vores materialer er bæredygtige og har en lang levetid med minimal vedlige-
holdelse.

Vi udvikler byrumsinventar i samarbejde med arkitekter, landskabsarkitekter 
og anlægsgartnere - sammen skaber vi kundetilpassede løsninger.

Urban Elements repræsenterer følgende europæiske producenter:

Marshalls - engelsk producent af højsikringsløsninger.

Bellitalia - italiensk producent af moderne og unikt betoninventar.

Platek - italiensk producent af udendørs minimalistisk designet LED-belysning. 

Team Tejbrant - svensk producent af faste overdækningsløsninger. 

Norfax - norsk producent af faste overdækninger og bord-/bænkesæt.

Golle - tysk producent af tekstile overdækningsløsninger og sejldugssystemer.

Norpole - norsk producent af specialfremstillede træmaster for belysning,  
i massiv- eller limtræ.

Starka Beton – svensk producent af præfabrikerede betonprodukter.

Urban Elements vision er at være en innovativ, trendsættende og finansiel sund 
virksomhed, der gør os til den foretrukne forretningspartner.

Urban Elements er en danskejet virksomhed med produktionsfaciliteter og 
showroom beliggende i Skævinge, Nordsjælland.  

Vi har forhandlere i Norge, Sverige og Island.

URBAN ELEMENTS
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Urban Elements har en kompromisløs holdning til kvalitet. Vi forener kompetent 
faglighed med markedets ypperste materialer. Dette sikrer vores produkter en lang 
levetid med minimal vedligeholdelse.

Bæredygtighed og socialt ansvar er centralt i tankegangen hos Urban Elements.  
Vi anvender kun certificeret træ fra bæredygtigt skovbrug - herunder det norsk 
patenterede Kebony-træ. Kebony er Svanemærket og et bæredygtigt alternativ til 
tropisk hårdttræ, når udseende og ydeevne er afgørende. Der ydes fra producentens 
side 30 års garanti mod råd, og træet er certificeret efter internationalt anerkendte 
standarder.

URBAN ELEMENTS
INVENTAR TIL DET URBANE RUM
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Starka fremstiller præfabrikerede betonprodukter til mange anvendelsesområder 
indenfor bygge- og anlægsbranchen.

Starka Beton har specialkompetencer og moderne ressourcer til udvikling og frem-
stilling af produkter til overfladebelægning, betonelementer og vandforsynings- 
systemer.

Sand, sten, cement og vand = beton, består af rene naturlige råstoffer og passer ind 
overalt, hvor der søges fleksibilitet og godt miljø. Beton har en lang holdbarhed og 
har igennem hele sin livscyklus en minimal indvirkning på miljøet.

STARKA BETON
BÆREDYGTIGE DANSKE MILJØER I BETON
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Bellitalia er en af de førende europæiske virksomheder indenfor fremstilling af byrums- 
inventar i beton og natursten. De rustikke materialer, kombineret med produkternes  
organiske former, afspejler på smukkeste vis den italienske designarv.

BELLITALIA
FORMSTØBT BYRUMSINVENTAR I BETON OG NATURSTEN
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Urban Elements

INNOVATIVT BETONINVENTAR
Bellitalia har 40 års erfaring med pro-
duktion af byrumsinventar i klasisk  
beton med natursten i smukke  
nuancer og overflader. Nytænkning og  
moderne teknik har senest ført til  
udvikling af helt nye produktlinjer  
indenfor unikke UTC-betonmøbler.
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Det er muligt at skabe attraktive og sikre løsninger med de nye produkter fra Marshalls. 
Designet er gennemtænkt og materialerne er optimale til formålet. Der findes løsninger 
fra sikringspullerter til plantekummer med Pas-sikringsklassificering, der kan optimere 
sikkerheden, hvor mange mennesker færdes.

Byrumsinventaret findes i både traditionelt og mere moderne design, og materialer 
varierer fra beton til støbejern og stål. Det giver en bred og varieret vifte af kvalitets- 
produkter til æstetisk sikring af byrum.

MARSHALLS
HØJSIKRING AF BYRUM
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Urban Elements

PAS-SIKRINGSKLASSIFICERING: 
En test-standard der garanterer effektivt 
stop af køretøjer på op til 30 tons og med 
hastighed på op til 80 km/t.
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Platek producerer arkitektoniske lysarmaturer til det moderne byrum.  
Virksomheden er specialist i aluminiumsbearbejdning og produkter til 
udendørsbelysning. De er holdbare og af høj designmæssig kvalitet.

Plateks store udvalg af LED-produkter gør det muligt, at sammensætte  
en belysningsløsning, der er både miljørigtig, økonomisk i drift og på et 
æstetisk højt niveau.

PLATEK
ITALIENSK DESIGNET UDENDØRSBELYSNING
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Urban Elements

ENERGIBESPARENDE LED-BELYSNING
Platek går ikke på kompromis med kvalitet. 
De yder derfor op til 5 års garanti på LED- 
lyskilder og 3 års garanti på øvrige produkter.   
Alt produceres i udsøgte materialer som  
aluminium, rustfri stål og formstøbt beton.
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Norpole producerer runde, koniske og firkantede træmaster for belysning. 
Masterne er fuldgyldige alternativer til traditionelle aluminiums- og stålmaster.  
Alt anvendt træ er imprægneret og fremstillet i henhold til EN386 og kan leveres  
bejdset i tre forskellige standardfarver. Masterne opfylder alle gældende regler og 
krav til styrke og holdbarhed, og er produceret i styrkeklasse 4.

Mastehøjder fra 3,5 til 16 meter. Alle tilhørende beslag er produceret i aluminium eller 
stål.

NORPOLE
LYSMASTER PRODUCERET AF TRÆ
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Svenske Team Tejbrant er en af Europas førende producenter af moderne faste 
overdækningsløsninger - læskure til stoppesteder, overdækning af cykelparkering 
og rygekabiner.

Team Tejbrant er produktionsmæssigt fleksible, hvilket indebærer, at der altid vil 
kunne findes kundetilpassede løsninger til et specifikt byrum.

De modulbaserede systemer er fremstillet af aluminium og glas. De er holdbare, 
vejrbestandige og de anvendte materialer er vedligeholdelsesoptimale.

TEAM TEJBRANT
UDENDØRS OVERDÆKNINGER MED MULIGHEDER
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Urban Elements

Norfax er en norsk producent af læskure, udemøbler og cykelparkeringer. 

Med egen designafdeling og fokus på bæredygtighed, er Norfax blevet 
markedsførende for kundetilpassede løsninger, hvor kvalitet, miljøkrav, 
kompetence og erfaring er nøgleord.

NORFAX
DESIGN TIL DET NORDISKE KLIMA

17



Golle producerer moderne alsidige tekstile afskærmninger mod sol og nedbør til 
uderum. Afskærmningsløsningerne tilpasses det enkelte projekt, med mulighed  
for mange forskellige sejldugskvaliteter, størrelser og former.

Golles ingeniører står inde for rådgivning, projektering, udarbejdelse af tekniske 
tegninger, monteringsanvisninger m.m.

GOLLE
MODERNE TEKSTILE OVERDÆKNINGSLØSNINGER
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Urban Elements

SPECIALTILPASSEDE  
OVERDÆKNINGSLØSNINGER
Golle leverer både sejldug til sæson-
afskærmninger og til helårsbrug. Alle 
sejl er fremstillet af lysægte og UV- 
bestandige tekstiler og tilbydes i 
mange kvaliteter og farver.
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Urban Elements ApS
Strøvej 38-40
3320 Skævinge
Danmark
Tlf: +45 48288099
CVR-NR: 34456909

info@urban-elements.dk
www.urban-elements.dk
www.starkabeton.dk


