
CLASSIC
H AV E H E G N  I  B L A N K  P I L



F R A  MAR K  OG LADE  P Å
V ILLE RUP  H OVE DG AAR D

 Vi dyrker og forarbejder natur til et havehegn i
en unik kvalitet og finish.

 CLASSIC er flettet i laderne på Villerup
Hovedgaard – og hegnet er udført i et tidløst
dansk design, der ikke kan sammenlignes
med byggemarkedernes spinkle pilehegn.

 Hegnet leveres INKLUSIV stolper til fundering;
de er en integreret del af rammen. Det giver
et stramt og enkelt design – også efter
montering.

 Standardmål til en demokratisk pris – og
mulighed for at bestille i specialmål.



 Vi fletter i afbarkede, kraftige pilestammer
dyrket og høstet ekstensivt på Villerups
marker.

 Det er afgørende for hegnets levetid at flette i
kraftige pil – og at barken er fjernet for at
skabe en sundere ældningsproces - uden råd.

 Tværlæggere i stål sikrer formstabilitet;
endvidere er stålet lagt ind i selve rammen –
ikke blot boret fast. Det giver stor styrke.

 Alle pil er nedtørret forud for flette-arbejdet.
Det sikrer et stramt flet, der ikke tørrer ind og
bliver løst på ”rammen”.

ST YR K E N STARTE R
ME D DE S IGN OG R ÅVAR E



NATUR E NS  E GE N 
MATE R IAL ITE T

 Ved levering står hegnet i friske træ-nuan-
cer. Siden patinerer pil sammen med
lærkerammen og hegnet får en smuk, grå-
blank overflade. I en overgangsperiode kan
stammerne stå ”gråspættede” – idet ens-
artetheden i naturoverfladen sker over år.

 Rå natur ældes med naturens ynde - og
hegnet er designet til at vedligehold kan
udelades.

 Beplantning ved foden af hegnet forlænger
hegnets levetid (forventet minimum 15 års
levetid). Pilen er spændt ud i et stramt flet
over galvaniseret stål, der giver den
nødvendige formstabilitet.

 CLASSIC er et naturhegn - den smukkeste
ældning opnås i et samspil mellem hegn og
beplantning. Tænk gerne i biodiversitet når
du planter.



TRADITION & INNOVATION

 5500 tons CO2 lagres årligt i
PileBygs plantager.

 9 af FN’s 17 verdensmål er
hverdag og med i vores virke.

 Alt er produceret i Danmark.

 Minimalt brug af kemikalier i
al drift.

 Tradition for godt håndværk   og 
innovation er ét og samme.

 Kemi og pensler er bortvist. 
Ingen eller minimalt 
vedligehold. 

 Designet ældes med naturens 
ynde – i modsætning til 
behandlet træ og plast.

 30 års virke med produktion
og forarbejdning af pil til
aftagere i ind- og udland; stat,
kommune, industri og private.

 Præmieret; blandt andet med
Den Danske Designpris.

 Vi sætter en ære i, at du altid
kan ringe eller mail for hjælp
og rådgivning.

Telefon +45 98 96 20 71              Villerup Hovedgaard, villerupvej 78, DK-9800

www.pilebyg.dk
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