
PILE
Kraftigt pilehegn i 
vedligeholdelsesfri 
lærketræsramme

PILE hegn



Model ”PILE” er med dets solide ramme og kraftige pil 
(Ø2-3 cm), særdeles velegnet til alle former for afskærmning 
og som skelhegn mellem naboer.
            
Pilehegnet er flettet på en ramme af vedligeholdelses-
fri sibirisk lærketræ. Rammen har undersænket kraftige 
tværlægter, som yderligere er limet og skruet fast i siderne. 
Konstruktion sikrer at pilen holdes på plads og ikke ”vrider” 
tværlægterne løst.

PILE-modulerne kan nemt gøres mindre (bredde og højde), 
løsn blot skruerne i siden og afpas afstanden med en sav. 
Justeringsmulighederne gør hegnet nemt at monterer på fx 
allerede opsatte stolper, eller ved special mål.

Montering
PILE opsættes korrekt ved at opsætte modulet ca 10 cm 
over jorden, således at det ikke opnår jordkontakt. Modulet 
monteres direkte på stolperne.

Vedligeholdelse
Når PILE er monteret, behøver man som udgangspunkt 
ikke at behandle hverken ramme eller pil.

Rammen er af Sibirisk lærketræ - en langsomt vok-
sende træsort med et højt indhold af olie i harpiks, som 
giver træet en naturlig imprægnering.

Vælger du alligevel at behandle rammen anbefales en 
lærketræsolie.
 
Pilen kan ligeledes behandles, hvis du ønsker en for-
længet levetid eller dybere glød. Til formålet bruges en 
grundingsolie (aldrig rå-linolie). 

Du påfører med fordel olien med en ganske almindelig 
blomsterforstøver.

Levetid
PILE har med dets kraftige materialer en lang 
vejledende levetid på min. 8-10 år under normale 
klimaforhold. 

Vær iøvrigt opmærksom på forhold af fx. ekstrem 
skygge, fugt, sol m.m., der kan have indvirkning på den 
totale levetid.

Modul-størrelser (bxh)

Låge-modul (husk tilkøb af lågebeslag) 100 x 180 cm

Stolper - runde (rangeret efter holdbarhed):
Dia 10 x (fra 270 og 300 cm) eg
Dia 10 x (fra 240 til 360 cm) tryimprægneret fyr

Stolper - firkantet (rangeret efter holdbarhed):
Dia 10 x 10 x 270 cm eg.
Dia 10 x 10 (fra 240 til 360) cm tryimprægneret fyr

180 x 180 cm
180 x 150 cm
180 x 120 cm
180 x 90 cm

150 x 180 cm
150 x 150 cm

Stolper: Vi anbefaler runde stolper i eg, alternativt tryk-
imprægnerede stolper af fyr. Brug aldrig lærkestolper. 
Vær opmærksom på at trykimprægnerede stolper har 
en grøn nuance, som ikke harmonerer med rammen. 
Egetræsstolper har samme farvenuance som rammen, 
og den bedste levetid i jorden.

Skruer: Kun rustfrie skruer må bruges til opsætningen.

For info om materialer, udvalg af dimensioner m.m. venligst 
besøg www.alcatraz.dk
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