Hegnet er stynet sommer og vinter, mønsteret står derfor
tydeligt i vinterhalvåret.

DIMENSION
LEVERING

Nye skud er ﬂettet ind i ternene - ’krussedulleﬂet’, hegnet
fremstår derfor tæt, både sommer og vinter.

Alle hegn leveres i en beskyttende emballage, direkte fra eget frysehus. Korrekt etablering og pleje er næste skridt i en vellykket etablering.

Det færdigﬂettede harlekinhegn leveres på rulle, klar til direkte udplantning, i perioden
februar - maj:

• PileByg yder en gratis nyhedsbrevsservice med råd og vejledning om pilens pleje,
samt ideer til brug af hvert års nye pileskud.
• I de første år skal jorden omkring hegnet holdes fugtig i vækstperioden.
• Nye skud kan klippes af - eller, ﬂettes ind i hegnets harlekinmønster.

• Hegnet ﬁndes i 3 standardhøjder. Andre dimensioner leveres efter tilbud.
• Standardstørrelserne omfatter alt fra store og stærke hegn i kraftigt voksende pil;
til mindre hegn, typisk dobbeltﬂettede i ”kurvepil” som rød belgier og Noir De Villaine.
• Leveres i hele landet med fragtmand.
Siden 1988 har PileByg opbygget en enestående produktions– og kvalitetskontrol på
design i pil, der sikrer optimale vækstegenskaber. PileByg yder 95% spiregaranti.

PileByg a/s
Administration/produktion
Villerup Hovedgaard
Villerupvej 78, DK 9800 Hjørring
Tlf. 9896 2071, Fax 9896 2373

Et kig ud over PileBygs ekstensivt dyrkede pilemarker.

Produktion
Hvidstedgaard Hovedgaard
Hvidstedvej 75, DK 9830 Taars
www.pilebyg.dk

PileByg a/s
Transforming old traditions
into modern designs

HARLEKINHEGNET

PLEJE

FUNKTION

DESIGN

Harlekinhegn, ca 1 måned efter plantning.

3 mdr gammel labyrint - plantet på et par timer!

Harlekinhegn plantet som tunnel på legepladsen.

Det færdigﬂettede harlekinhegn leveres i løbende metermål, klar til direkte udplantning
og med en 95% spiregaranti.

Det ﬂeksible design giver mange anvendelsesmuligheder. Eksempelvis:

Kilometervis af PileBygs færdigﬂettede harlekinhegn bliver hvert år leveret og udplantet
ved både privat og offentligt byggeri i ind– og udland.

• Hegn ved stier, bedkanter, terrasser, fortove, p-pladser - private haver eller institutioner.
• Skelhegn eller indramning af nye haverum og landskaber i haver, parker og det åbne
land.
• Hurtig genvej til hytter, labyrinter eller andre legeforløb i børns uderum.

Samme harlekinhegn, sommer.

Første sommer efter plantning. Tv. 160 cm højt, nippet fri for sideskud. Th. 180 cm højt, klippet som hæk.

Hegnet bliver tæt grønt på en sommer og kan plantes i lige eller buede forløb.

PLANTNING

Levering i sammenrullede bundter sikrer en nem håndtering af hegnet.

Det færdigﬂettede harlekinhegn er hurtigt og nemt at plante. Hegnet leveres ’på rulle’,
klar til udplantning:
• Grav en planterende (enten med skovl, minigraver eller kædegraver)
• Rul hegnet ud og sæt det i renden
• Pak jorden omkring hegnet. Vand og gødsk.
Første forudsætning for et godt resultat er at følge den enkle plantevejledning nøje;
hegnet skal plantes i den anviste dybde og vandes regelmæssigt. Desuden trives pil
bedst på lyse lokaliteter.

Med en kædegraver kan professionelle anlægsfolk etablere hegnet til en meget konkurrencedygtig pris.

