VEDLIGEHOLD
Alle hegn er udviklet og designet til at fremstå og ældes som naturhegn. Vi
anbefaler derfor ikke behandling. De kraftige materialer sikrer hegnets lange levetid, men for pil med bark, kun forudsat at man planter og vedligeholder den vedbend opad hegnet, der leveres sammen med hvert hegn i barket
pil. Vedbend vil ad åre fungere som murbinder og dække, hvor pilen ældes.
Derfor leveres 1 stk. gratis vedbend sammen med hvert VESTKYSTHEGN i
barket pil.

M O N T E R I N G

VEDLIGEHOLD

2.
3.
4.

Plant vedbenden ved foden af hegnet, således at hele rodklumpen
med jord bliver dækket.
Flet vedbendens skudranker ind i pileflettet - og gør dette løbende,
efterhånden som vedbenden vokser til.
Vedbenden vil kvittere positivt ved at få ca. 2 l vand en gang om ugen
i sommerhalvåret. Særligt i de første 2-3 år.
Man kan overveje gødning.

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 på:

PileByg A/S
Administration/Produktion
Villerup Hovedgaard
Villerupvej 78 9800 Hjørring
Info@pilebyg.dk tlf 98962071

Produktion:
Hvidstedgaard Hovedgaard Hvidstedvej 75
9830 Taars

AFBARKET OG BARKET PIL

1.

VESTKYSTHEGNET

Stedsegrøn beplantning klæder således ikke kun de barkede pil. Den er
også en vigtig og uundværlig del af at hegnet kan opnå lang levetid. Såfremt
man ikke beplanter hegnet vil man i stedet årligt skulle behandle piletræet
grundigt med træbehandlingsprodukter for at opnå den forventede levetid.

MONTERING
-gældende for begge hegnstyper

1.

Marker opsætningslinien for elementer og opmål hullerne til
elementernes ben. Læg evt. elementerne på græsset, ud for
opstillingspunktet.

2.

Grav huller i den nødvendige dybde, og tjek at alle huller er lige
dybe. Vær opmærksom på, at elementerne skal opsættes således, at pilestokkene (bunden af hegnet) vil være hævet 5-10
cm over jorden efter endt opsætning. Står pilestokkene i jordkontakt kan de rådne i bunden.

Hullerne kan med fordel graves med et pælebor eller en smal spade.
3.

Placer elementernes ben i hullerne, og kontroller, at hegnene
står rigtigt og i vater. Fyld jord på, men kontroller løbende, at
hegnene står rigtigt. Brug evt. en stok til at stampe jorden godt
fast omkring benene.

4.

Når elementerne er rejst spændes stolperne sammen med
spånskruer i toppen. Vær opmærksom på, at man kan montere
en ekstra stolpe ved hver afslutning af hegnet, sådan at alle
lærkestolper fremstår som 4x4 enheder.

5.

Alle pilehegn med bark skal beplantes med vedbend e.l. iht vejledning på bagsiden.

Eksempler på hjørneløsninger og endeafslutninger, udført ved brug af ekstra endestolper.

