DIMENSION
LEVERING

Endestolperne i rammen er videreført som ben.

Hegn og vedbend på palle, klar til levering.

Enkelt og nemt princip for montering. Hegnet leveres ”med ben” – alt til montering
findes således på pallen ved levering. Man skal blot grave hullerne til hegnets ben.

VESTKYSTHEGNET leveres i ﬂet af ’pil med bark’ eller ’kogt og afbarket pil’:
• Findes i 3 standardhøjder. Andre dimensioner leveres efter tilbud.
• Standardbredden er 100 cm. - det sikrer også, at hegnet ikke er for tungt at håndtere,
på grund af den kraftige kvalitet i materialevalget.
• Leveres med fragtmand i hele landet, direkte til stedet for opsætning.

Stolperne måler 2” x 4”, og færdigt monteret: ”skulder ved skulder” - danner de en
harmonisk 4”x4” stolpe. Derved opnås en flot visuel helhed i hegnet, uden ”fremmed
monteringsstolpe” til at forstyrre designets prioritering af henholdsvis pil og lærk.
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VESTKYSTHEGN i kogt og afbarket pil.
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Afskærmning ved skolegård.

VESTKYSTHEGN opsat ved privat have.

Når pilen ældes, står den stedsegrønne vedbend og de
frønnede pilestammer smukt til hinanden.

VESTKYSTHEGNET er designet til private haver og boliger. Et handy havehegn med unik
finish; førsteklasses kvalitet, udviklet med afsæt i det præmierede koncept DET GRØNNE ELEMENT®.

Hegnet flettes i ’barket’ eller ’kogt og afbarket’ pil. Stammerne er som et minimum 2 år
gamle.

VESTKYSTHEGN med bark har en forventet levetid på op imod 15 år. Hegn i afbarket
pil har længere levetid, idet pilen er kogt og afbarket. Den afbarkede pil ældes som
hårdttræ, og bliver med tiden blank og stålgrå.

Kombinationen af kraftige pilestammer, stål og lærketræ sikrer lang levetid og stringente
linier - et betydeligt designmæssigt løft i forhold til gængse pilehegn.

VESTKYSTHEGN i kogt og afbarket pil, ved privat bygherre.

VESTKYSTHEGN i pil med bark og klatrende vedbend.

Der ﬂettes over galvaniserede stålrør, monteret direkte i
forborede huller i endestolperne.

Pilen er enten nedtørret (traditionel pil med bark) - eller kogt og afbarket, før flettearbejdet udføres. Det sikrer, at pilen ikke ’tørrer ind’ på hegnet og bliver ’løst i flettet’.
Alle kendte svagheder fra gængse pilehegn er således fjernet; også rundstokke i træ. I
VESTKYSTHEGNET flettes i stedet over stålrør, der er fæstnet i sidestolpen; det giver
en meget stærk ramme.

Alle hegn er udviklet og designet til at fremstå som naturhegn. Vi anbefaler derfor ikke
behandling af hegnet. De kraftige materialer: stål, lærk og flerårige pil, sikrer hegnets
lange levetid. Der leveres 1 vedbend sammen med hvert hegn i barket pil; stedsegrøn
beplantning klæder de barkede pil og forlænger hegnets levetid.

Førsteklasses pil i en rank og kraftig sortering - uden sideskud eller skader.

Flet med tørrede 2-3 årige pil, skal ﬂettes over stål - ellers kan rammen ikke holde til spændet fra de kraftige stammer.

