CLASSIC

FLETHEGN I BLANK PIL

FRA MARK OG LADE PÅ
VILLERUP HOVEDGAARD
 Vi dyrker og forarbejder natur til 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.

S T Y R K E N S TA R T E R
M E D D E S I G N O G R Å VA R E
 Vi fletter i afbarkede, kraftige pilestammer
dyrket og høstet ekstensivt på Villerups
marker.

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

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

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

N AT U R E N S E G E N
M AT E R I A L I T E T
 Ved levering står hegnet i friske træ-nuancer. Siden patinerer pil sammen med
lærkerammen og hegnet får en smuk, gråblank overflade. I en overgangsperiode kan
stammerne stå ”gråspættede” – idet ensartetheden 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.

www.pilebyg.dk
Telefon +45 98 96 20 71

Villerup Hovedgaard, villerupvej 78, DK-9800

HISTORISK

PILEGÆRDE #DIY

FRA VORES HÆNDER
TIL DINE
 Piletræet symboliserer en lang tradition for
den gode brug af naturen. Hvor piletræet har
kunnet vokse, har det – til alle tider og så
godt som alle steder – været plantet, høstet
og anvendt af mennesker.
 Vi dyrker og forarbejder pil til et utal af formål
- det er en særlig glæde at levere pil til #DIY

 Det historiske pilegærde er enkelt at flette
selv – og de smukke, afbarkede pil giver ikke
kun en øget holdbarhed – de løfter også
ethvert #diy projekt og giver finish til dit hegn.
 Vi har en færdig manual, der enkelt viser dig,
hvordan du fletter dit eget gærde. Ellers
tilbyder vi også gerne at udføre arbejdet.

B Æ R E DYGT I G H E D
A L L E D AG E
 Det historiske gærde ældes med naturens
ynde. Beplantning forlænger gærdets levetid
betydeligt. Det er en historisk enkel måde at
lave et klimavenligt hegn.
 Vores pileplantager er dyrket og høstet
ekstensivt på Villerups marker.

 Det er afgørende for hegnets levetid at barken
er fjernet for at skabe en sundere
ældningsproces - uden råd.
 Når gærdet efter en årrække trænger til
fornyelse og opfriskning, kan man skubbe det
lidt sammen og flette nye pil ind fra toppen.

FLET …
N AT U R L I GT E L L E R S T R A M T
 Et gærde kan flettes stramt og minimalistisk
med præcist afkortede ender og samlinger,
eller det kan flettes med ikke skarpt
aflsuttede pileender så man får et naturligt
look.

 Ved levering står stammerne i friske trænuancer. Siden patinerer pil og får en smuk,
grå-blank overflade. I en overgangsperiode
kan stammerne stå ”gråspættede” –ensartetheden i naturoverfladen sker over år.

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

 Beplantning ved foden af gærdet forlænger
dets levetid. 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.

www.pilebyg.dk
Telefon +45 98 96 20 71

Villerup Hovedgaard, villerupvej 78, DK-9800

