MONTAGE

F L E T H E G N I B L A N K O G N AT U R

M AT E R I A L E R
Materialer

Specifikation

Hegnselementer
•

Elementer i FLETTET PIL med
ramme videreført som
fundamentsben.

B 120 x H 180/200 cm

Ekstra
•

Hjørner/afslutning, Ekstra
Lærkestolper

•

Skruer til samling af

•

Vedbend

•

Rådpose (post-saver)

5 x 10 x 240 cm

6 X 90/100 mm

VÆRKTØJ
•

Pælebor / spade

 Snor

•

Stampestok

 Boremaskine

•

Tommestok

 Markeringspinde

TAK fordi I valgte at købe dansk-produceret
kvalitet i bæredygtigt træ.

Det glæder os, og vi forærer jer derfor en
pilekurv sammen med leverancen. Den
fortæller historien om pil som det
historiske kurve- og møbelmagermateriale, anvendt og værdsat siden
Ærtebølletiden. Piletræet et af de mest
bæredygtige træmaterialer og kan
korrekt behandlet sikre lang levetid
på produktet.

OBS! Dette er en generel materialeliste. Ved bestilling modtager man en ordrespecifik pakkeliste over materialerne.

MONTERING

ARBEJSGANG

A

B

c

D

•

MARKER MONTERINGSLINE OG
AFSÆT CENTERPUNKT FOR HVER
FUNDAMENTSBEN

•

GRAV HULLER TIL FUNDAMENTS-BEN

•

SÆT HEGNSLEMENTER NED I
HULLERNE (MEN LUK IKKE
HULLERNE)

•

SKRU ELEMENTER SAMMEN

•

HVIS POSTSAVER MONTERES (DET
ANBEFALER VI), SÅ GØRES DET HER

•

STAMP JORD OM FUNDAMENTSBEN
0G SKRU ENDESTOLPER PÅ

•

HEGN MED BARK BEPLANTES.

E
E
F

A + B)
MARKER MONTERINGSLINE
GRAV HULLER TIL FUNDAMENTS-BEN

Sæt en stram snor op for at markere
monteringslinjen. Sørg for at terrænet er
jævnt afrettet i monterings-linien - inden du
sætter hegnene op.

Marker nu fundamentshullerne per 120 cm,
og grav eller bor hullerne på Ø 30 cm x 90
cm dybde. Vær præcis med opmåling. Både
afstand mellem hullerne - som hullernes
dybde.

120 CM

C) SÆT HEGNENE I HULLERNE OG
D) SKRU ELEMENTERNE SAMMEN
Rejs elementerne op i hullerne.

HUSK!
Elementerne skal være placeret
således, at pilen er løftet 10 cm over
terræn. Sørg for at elementerne flugter.
• Højden justeres, så elementer står med
samme højde i hele monterings-linien
og fundamentsben i lod.
• Fundamentsbenene er placeret i
hullerne, således at der er ens afstand
fra stolpekant til snoren i hele
monteringslinien.
• Elementerne står i vater.
• Der er plads til at placere postsavere/tagpap rundt om stolper.

Når elementer er korrekt placeret, så skru
elementerne sammen ved at placere 3
skruer ind igennem elementsstolperne.

Bruger du en postsaver/murpap, så
monter dette omkring de to stolper (5 cm
over jord). Følg vejledningen på posen.

E) STAMP JORD OM FUNDAMENTSBEN
OG SÆT ENDESTOLPER PÅ

Til sidst kommes der jord i hullerne, tjek
løbende at alt fortsat er i lod og vatter. Der
stampes hårdt og tjekkes fortsat, at det står
korrekt indtil man er færdig med at fylde og
stampe hullerne. Der kan anvendes grus
eller tørbeton ved montering i løs
undergrund.

Det anbefales, at der ved hver endestolpe
skrues en 50x100 mm stolpe på som
afslutning.

Før endestolpe
Er monteret

Endestolpe

F) BEPLANTING AF HEGN MED PIL MED BARK
(NATUR)

Hegn leveret i pil med bark (NATUR) skal
beplante hegnet for at øge levetiden og give
hegnet en smuk ældning over årene.
Beplantning kan dog anbefales til hegn i
blanke pil også. Beplantning øger hegnets
samlede levetid.

Sørg for at planterne bliver sat i god og
frugtbar jord, og bind gerne stænglerne fast
til hegnet, så de begynder at klatre. Vanding
og gødskning som ved udplantning i øvrigt.

PRINCIP TEGNING

