
STØJSKÆRME & HEGN

HEGN OG STØJSKÆRME 

Naturbaserede løsninger siden 1988



STØJSKÆRME I TRÆ

NATURSTØJSKÆRMEN

 CE-certificeret / produceret i Danmark

 Dokumenteret 60-67% lavere klimaaftryk
end konventionelle støjskærme i stål.

 Præmieret – bla. Den Danske Designpris.

 Patinerer smukt uden vedligehold og øger
biodiversitet / tiltrækker ikke graffiti.

FAHLENKAMP klassiske træskærme

 CE-certificeret / produceret i Tyskland.

 Yder optimal støjdæmpning / godkendt i
kategori A4/B3 / Rw-værdi på 34 dB.

 Patenteret princip på trækonstruktionen
sikrer lang levetid.

 Enkle principper for design og montering.

Bestil vores TECH SPEC / fri besigtigelse on site



NATURHEGN & GÆRDE

CLASSIC NATURHEGN

 Dyrket på markerne og flettet i laderne på
Villerup Hovedgaard i Vendsyssel.

 Stramt og enkelt design / Stolper til
fundering udgør integreret del af rammen.

 Kraftige stammer og tværgående rør i stål
sikrer formstabilitet og lang levetid.

 Leveres afbarket / barket + beplantning.

HISTORISK GÆRDE

 Nænsomt afbarkede stammer og akacie-
stolper give det historiske gærde en
særlig skønhed og optimal styrke.

 Naturhegnet ældes og patinerer smukt
uden vedligehold / kemikalier er bortvist.

 Leveres med enkel manual til #DIY og vi
yder rådgivning fra start til slut.

.

Bestil materialeprøver og #DIY manualer / få et godt råd



TRADITION & INNOVATION

 5500 tons CO2e lagres 
årligt i PileBygs plantager.  

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

 Minimalt brug af 
kemikalier i produktets 
samlede levetid.                       

 Tradition for godt 
håndværk   og innovation 
er et og samme.

 Naturbaserede løsninger 
med et positivt klimaregn-
skab er vores vigtigste 
bundlinje.

 30 års virke med produk-
tion og forarbejdning  af 
designs fra klimaskov / 
aftagere i ind- og udland; 
stat, kommune, industri 
og private.

 Vi er altid klar på telefon 
og mail med hjælp og 
rådgivning.

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

www.pilebyg.dk
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