VEDLIGEHOLD

M O N T E R I N G

Det Grønne Element i flettet pil kræver ikke vedligehold. De kraftige
materialer sikrer hegnets lange levetid, men for pil med bark, kun
forudsat at man planter og vedligeholder den vedbend opad skærmen, der leveres sammen med hvert skærmmodul i barket pil. Vedbend vil ad åre fungere som murbinder og dække, hvor pilen ældes.
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Plant vedbenden ved foden af hegnet, således at hele rodklumpen
med jord bliver dækket. Det anbefales at plante på en nord eller østside, såfremt det kan lade sig gøre.
Flet vedbendens skudranker ind i
pileflettet - og gør dette løbende,
efterhånden som vedbenden vokser
til.
Efter de første år, når vedbenden
har fået godt fat, klarer den selv at
kravle op, da den meget nemt får
fat på pilestokkene.
Vedbend vil trives bedst, hvis den
får ca. 2 L. vand én gang om ugen i
sommealvåret. Særligt i de første 2
-3 år.
Evt. gødskning.

PileByg A/S
Administration/Produktion
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Den afbarkede pil har fra
naturens hånd en meget
lang levetid og beplantning
er ikke nødvendig.
Skulle der være spørgsmål
til hegnet, er man altid velkommen til at kontakte os:

Produktion:
Hvidstedgaard Hovedgaard Hvidstedvej 75
9830 Taars
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O P S Æ T N I N G
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V E D L I G E H O L D

DET GRØNNE ELEMENT ECONOMY



UDSTYR.


Pælebor eller minigraver evt. monteret med jordbor.



Værktøjskasse: vatterpas, bor, spade/skovl, stampestokke el.

1 stk pr m langs netsiden. Længde 1m heraf 60 cm i jord.


Det Grønne Element Economy kan ligeledes leveres med flettede
elementer til begge sider.

til at pakke jord om stolper,
Evt. beton til fundering på vanskelige lokaliteter.



MONTERING


Monteringslinie afsættes og nivelleres



Der bores/graves huller Ø 25cm, dybde 1m . Afstand mellem stolpecentre154cm



Der fyldes evt jord/beton i bunden - og stolpen rejses, 2m er over
jord.Placer mellem hver stolpe to plader stenuld ovenover hinanden. Vær opmærksom på at de slutter helt tæt til hinanden på
midten. Stenuld vendes med hård skal mod støjkilde.



Gevindstang
Hulplade

Monter trådhegn på stenuldens hårde skal mod støjkilde med
kramper



Hegnshøjde

Monter pileelementer på stolperne, modsat side trådnet. Skrues
fast foroven og forneden. Pilene skal være hævet ca 5cm fra jord.



Obs! Pilen rører
ikke jorden.

Lægter skrues på udfor hver stolpe/samling. På fletside dækker
disse sammenføjning af flethegn, medens de på netsiden holder
stenuld og net på plads.



Ønsker man en levende side med pil kan der plantes pilestiklinger,

165 cm fundering
Evt. fundering med beton

