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Byrumskatalogget er udarbejdet af Zoff mannHolm Landskabsarkitekter for Solrød Kommune og 
Solrød Centerforening i forsommeren 2021.
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Foto: Hitsa



Solrød Centergade
En gågade med pladser
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Formålet med dette byrumskatalog er at sikre ensartede vilkår for de erhvervsdrivende, et levende 
bymiljø, en harmonisk og attraktiv handelsgade, trafi ksikkerhed samt tryg og fri adgang for alle 
bløde trafi kanter.

Solrød Centergade veksler mellem mindre pladser og smalle gadeforløb. Da gaden benyttes af 
handlende, gående og cyklende, ældre så vel som unge, er det vigtigt at sikre fritholdte gang-, 
cykel- og udstillingsarealer. 

Opdraget til denne publikation er født af Solrød Kommune og Solrød Centerforening.  

Publikation skal være retningsgivende for den transformation og forædling Solrød Centergade i 
disse år er i gang med. Byrumskataloget anviser retning for:

• Skilte
• Parasoller
• Plantekasser
• Møbler

Valg af byrumsinventar skal godkendes af Solrød centerforening og Solrød Kommune i forbindelse 
med udeserveringstilladelse.
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Zoneinddeling: Udstillingsarealerne er fremhævet med lyse belægninger. 
Dette sikrer, at gangarealerne i mørk belægning fritholdes.

   Foto:  Zoff mannHolm



Gadeskilte

Krav til skilte
Plads til navn/logo i egen grafi k/farvevalg
Klassisk udtryk
Holdbart materiale
Målighed for farvevalg
Vandtæt
Refl eksfri plast
Fod der ikke kolliderer med synshæmmede 
med stok
Vindstabilt
Dobbeltsidet
Plakater i størrelsen 50x70cm

Produkt
City Sign Gadeskilt - 50x70 cm
Vægt:  15 Kg.
Totalhøjde: 130 cm
Totalbredde: 65 cm
Udførelse: Stål & Aluminium
Logoplade: Stål
Plakatstørrelse: 50 x 70 cm
Frontplade: 50 x 70 cm
Farve:   Sort

Pris
938 - 1.098 kr ex/moms 

Placering
I udstillingszone og/eller på pladser

City Sign City Sign

City Sign

City Sign



Parasoller
Krav og produkt

Krav til parasoller

Klassisk udtryk
Holdbart materiale
Mulighed for farvevalg
Mulighed for tilkøb af ekstraudstyr og tilbehør
Vindstabilt
3 størrelser
Monteres på nedstøbt fod
Nedstøbningsfod skal kunne lukkes med fast 
plade
Parasoller skal kunne låses fast. 

Produkt

Parasol fra Hoff mann Professional af mærke 
Armonia eller tilsvarende
Materiale: Akryl, vandsøjle tryk på 370mm
Form: Firkantet eller rektangulær
Størrelser: Fås i mange størrelser
Farve: natur, bordeaux, okker, sort,  beige 
Fundering: Nedstøbning, 
(Fod kan tilkøbes, men er mindre vindstabil 
og anbefales kun for parasoller under 4x4 m)

Hvid

00

Elfenben

20

Pyrit

10

Beige

11

Natur

52

Sølv

18

Opal

147

Mandarin

79

Koboltblå

63

Kongeblå

62

Blå

66

Marineblå

91

Olivengrøn

45

Limegrøn

42

Gul

32

Græsgrøn

44

Okker

15

Terrakotta

148

Orange

81

Rød

82

Kirsebærrød

85

Bordeaux

86

Rustrød

83

Lysebrun

25

Mørkebrun

27

Sort

19

Mørkegrøn

95

Armonia Parasol
   Foto:  Hoff mann-Pro



Parasoller
Retningslinier og modeller

Med udhæng Uden udhæng

Låg: 3 mm dørkplade, 
aluminium 160 x 175 mm

Nedstøbningsrør
Rør Ø 100mm, Højde 500 mm
Flange: 160 x 175 mm, varmgalvaniseret

Min. 139cm

Min. 239cm
207cm

237cm Arkade

U
dstillingszone

G
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G
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O
pholdszone

Cykelzone

Fletzone

Fastlåst parasol



Placering af parasolfod ved udstillingsareal. Konkret placering tilpasses adgangsdøre og søjler. 
Placering skal koordineres med Centerforeningen og Solrød Kommune. 

Parasoller
Planeksempel
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Max 1m Max 1m



Parasoller
Tilbehør

Armonia Parasol med varmelamper
   Foto:  Hoff mann-Pro

Mulighed for LED-lysMulighed for tagrende mellem ens parasoller



Parasoller
Logo

Udeserveringsstederne kan benytte parasoller med butikslogo og eller leverandørlogo, på nedhæng. 

Farvevalg på logotryk holdes i lyse nuancer.
For lyse parasoller: Her benyttes en lys grå (eks. foto 1 og 2). 

For mørke Parasoller : Her benyttes 100% hvid (eks. foto 3).

Der må kun være et logo pr side af parasollens nedhæng (butikslogo eller leverandørlogo). En para-
sol kan f.eks.  have 2 sider med butikslogo og 2 sider med leverandørlogo.

                                                                              foto 1                                                                   foto 2                                                              

                                                                    foto 3



Plantekasser
Skærme

Plantekasser i 2 højder, 50cm & 80cm

50 cm

80 cm

LINN fra Hitsa Læskærmsløsning, CUBO fra Modularte

ESKE fra Hitsa (i corten)

Krav til Plantekasser

Planteklasser i 2 niveauer 
Mulighed for læ-skærm
Mulighed for klatreplanter
Justerbare ben
Driftsikkert plantevalg

Produkt
LINN eller ESKE fra Hitsa eller tilsvarende
Materiale: Corten

Espaliers i corten
Læ-skærm i plexiglas

Anbefaling

Plantekasserne kan udføres af lokal smed.
Kvalitet lig forslået produkt.
Produktionstegninger bør et niveau, der vil 
kunne produceres lokalt.
Plantekasser bør have et klassisk design, som 
ikke går af mode.
Plantekasser skal kunne fl yttes med pal-
leløfter.



Plantekasser
Beplantninger

Plantevalg

Plantekasserne bør beplantes med planter der 
giver frodighed og pryd.
Græsser med prydende vinterstand, stedse-
grønne og planter der underbygger fortællin-
gen om nærheden til stranden.

Plantesammensætningen i plantekasserne bør 
som minimum har en `bundplante`(BP) og 
en `overplante`(OP)

 

Salvie (OP), salvia

Star (BP), carex copenhagen select Lavendel (OP), lavendula augustifolia `hid-
cote blue`

Vedbend (BP), hedera helix

Blåaks (OP), seseleria nitida



Om møbler
Områder til udeservering skal opfattes som en 
midlertidig udendørs forlængelse af caféens/
restaurantens indendørs arealer og dermed 
en midlertidig ”privatisering” af de fælles 
arealer. Det bør derfor være op til den enkelte 
café/restaurant at møblere udearealerne, så 
de matcher caféens/restaurantens behov. Det 
vil også bridrage til variation i bybilledet, at 
de enkelte caféer/restauranter adskiller sig fra 
hinanden i uderummet.
Afgrænsningen mellem ”privat” og fælles 
område defi neres af en gennemgående og 
ensartet afskærmningsløsning. Nedenstående 
foto skal ses som en eksempelsamling. Endeli-

Krav til møbler

• Stole skal kunne stables.
• Stole og borde skal kunne låses sammen.
• Møber skal kunne magasineres i vinter-

perioden.
• Stål og aluminium skal være farvet eller 

malet.
• Fletmøbler.
• Høj kvalitet.

HAY palissade serie

HAY palissade i miljø HAY Cone Table

Farveeksempler

Møbler



HOUE Avon, Loungemøbler

Fletbænk

Bistro møbler fl et

Fletsofa

Fletmøbler

HOUE Avon, Loungemøbler

Møbler



No-Go liste
Ingen møbler af plastik.
Ingen bord/bænkesæt.
Ingen pallemøbler
Ikke 100% træmøbler
Ikke neonfarver
Ingen rene stål eller aluminiumsmøbler

Møbler
No-Go

Ingen sækkestole

Ingen rene stål eller aluminiumsstole

Møbler

Klapbord i træ og malet stål

Malet cafébord med glasplade

Klapstole i stål med pude



Møbler
No-Go

Ingen neonfarver

Ingen 100% træmøbler

Ingen bord-bænkesæt

Ingen plast møbler

Ingen pallemøblerIngen rene stål eller aluminiumsborde



Eksempel på pladsindretning. 
Møbleringen udnytter pladsens rumlighed og respekterer cykel og gangforhold.
Opholdsarealet er afgrænset med rum- og læskabende plantekasser. Foto Hitsa


