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Urban Elements

Urban Elements är namnet på den serie av bänkar och papperskorgar som vi saluför
för den svenska marknaden. 

 develops and manufactures products made of sheet metal. 

Our mission is to develop and manufacture sheet metal products in dialogue with 
our clients, supporting them from the birth of the product idea to its realization 
and allowing them to concentrate on their main activities. 

Urban Elements är en del av LE Berg Consulting AB, som under lång tid agerat

 belongs to the VWF Holding concern that governs 22 enterprises and 
operates in the Baltic States, Finland and Russia, mainly in the fields related to environ-
ment and communications. The consolidated turnover of the concern in 2006 was 
40 000 000 EUR.

Urban Elements 

Smarta utemöbler för offentlig och privat miljö.

Urban Elements tillhandahåller produkter som ger möjlighet att förbättra miljön för såväl människa
som samhälle. Vi tror att en estetisk och praktisk design i det offentliga rummet, direkt påverkar
vårt eget välbefinnande, vårt möte med andra och gör oss stolta över vår närmiljö. 

Att försköna staden vi lever i är vårt mål.

Våra bänkar görs med omsorg av huvudsakligen metall och trä. Metalldelar är i 
galvaniserad plåt som lackerats i valfri färg, alternativt i rostfritt stål. 
Vårt trä är som standard Sibirisk lärk, som obehandlad får en vacker grå patina om så önskas. 
Andra träslag vi tillhandahåller är Ek, Furu och Iroko. Dessa oljas in flera gånger innan leverans 
för att uppnå den höga detaljfinish vi önskar. Träet kan självklart även lackas.

Bänkarna är antingen för fast montering eller fristående. Papperskorgarna och Dogstation 
fästs antingen på vägg, stolpe eller på ett ben för nedgjutning. 
Våra produkter skall stå pall för tidens tand, varför vi ger er 5 års garanti 
på produkterna under normalt slitage.

Urban Elements är en del av LE Berg Consulting AB, som under lång tid agerat som en hjälpande hand 
mellan kunder och producenter. Vi har agerat på marknaden sedan slutet av 80-talet
och har hela tiden strävat framåt sedan dess. 
LE Berg Consulting AB vill därför tillsammans med vår partner Frog Group
lansera detta sortiment av stadsmöbler för den svenska marknaden,
det sortiment som omvärlden har tagit till sina hjärtan.

Urban Elements– Nu på din gata.

 

independent company Frog Group OÜ was established on the basis of this unit at the 
beginning of 2006. The building of our new offices and a manufacturing facility, contai-
ning 2500 m² of production space, was completed at the end of 2006 in Tabasalu. Further 
investments into manufacturing technology were made in the amount of 1 000 000 EUR. 
Today the company employs 65 people, 45 of which are working in manufacturing. In 
2006, the turnover of Frog Group OÜ was 4 800 000 EUR, and the prognosis for the year 
2007 is 6 650 000 EUR. Our main clients are Scandinavian and European industrial and 
sales companies or their affiliates in Estonia. 
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Smarta utemöbler för offentlig och privat miljö.

Urban Elements tillhandahåller produkter som ger möjlighet att förbättra närmiljön för såväl människan som samhället. 
Vi tror att en estetisk och praktisk design i det offentliga rummet, direkt påverkar vårt eget välbefinnande, vårt möte med andra och gör oss stolta över denna vår närmiljö. 
Att försköna staden vi lever i är vårt mål.

Våra bänkar görs med omsorg av huvudsakligen metall och trä. Metalldelar är i galvaniserad plåt som lackerats i valfri färg, alternativt i rostfritt stål. 
Vårt trä är som standard Sibirisk lärk, som obehandlad får en vacker grå patina om så önskas. Andra träslag vi tillhandahåller är Ek, Furu och Iroko. 
Dessa oljas in flera gånger innan leverans för att uppnå den höga detaljfinish vi önskar. Träet kan självklart även lackas.
Bänkarna är antingen för fast montering eller fristående. Papperskorgarna och Dogstation fästs antingen på vägg eller stolpe eller på ett ben för nedgjutning. 
Våra produkter skall stå pall för tidens tand, varför vi ger er 5 års garanti på produkterna under normalt slitage.

Urban Elements är en del av LE Berg Consulting AB, som under lång tid agerat som en hjälpande hand mellan kunder och producenter. 
Vi har agerat på marknaden sedan slutet av 80-talet och har hela tiden strävat framåt sedan dess. Våra erfarenhet av produktion 
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