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Sønderskovhjemmet

Hvor får vi pilen fra?
Sønderskovhjemmet dyrker selv den pil, vi anvender til fremstilling af vore
flettede hegn. Det er den eneste måde vi kan være sikre på, at vi altid anvender førsteklasses udgangsmateriale.
Pilen bliver stiklingeformeret ved at ca. 30 cm lange og 1 cm tykke friske pilestykker stikkes ned i jorden, bedst i det tidlige forår, hvor jorden er fugtig
og begynder at blive varmere.
De nye stiklinger får lov til at gro i fred i 24 år til sideskuddenhar opnået en tykkelse
på 1,5 - 2 cm og er omkring 2 m lange og
dermed tjenlige til produktion af hegn.
Pilen skæres og bundtes og får lov til
at lagre/tørre til det følgende år. Denne
proces er vigtig for holdbarheden af det
færdige hegnselement.
Hvad består rammen af?
Rammen og rundstokkene som pilekvistene er flettet på er lavet af trykimprægneret fyrretræ og der anvendes galvaniserede søm til fremstilling af
rammen; begge dele for at sikre, at du kan glæde dig over dit pilehegn i
mange år. Under normale klimatiske forhold kan du forvente at dit pilehegn
vil holde de næste 10 - 15 år.
Skal pilehegn males?
Hvis hegnet monteres på trykimprægnere stolper, således at den
underste del er fri af jord og beplantning, kan hegnet holde i mange
år uden nogen behandling.
Det vil sige hegnet er vedligeholdelsesfri, evt. kan der sprøjtes med
algefjerner.
Man kan få meget billigere hegn i byggemarkederne
Selvom en Trabant og en Mercedes begge kan transportere dig i tørvejr, er
der en vis forskel på kvaliteten - og prisen - på transportmidlet. På samme
måde kan Sønderskovhjemmets omhyggeligt fremstillede hegn af pileflet
ikke sammenlignes med de billige importerede produkter, man af og til ser i
byggemarkederne.
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Hvad så med trykimprægnerede lamelhegn?
Disse hegn, som ses overalt i haverne er fortrinlige; billige og holdbare og
fås i mange fantasifulde udformninger. Sønderskovhjemmets flettede hegn
forsøger ikke at konkurrere med disse industrifremstillede produkter.
Vores hegn er fremstillet for have- og husejere, der vil markere, at de
værdsætter godt håndværk fremstillet af bæredygtige materialer, hvor der
er kælet for detaljerne og hvor hegnsfladen er i harmoni med bygninger og
planter.
Og det bliver man altså nødt til at
betale lidt ekstra for...
Kan man bruge pil til andet end
hegn?
Specielle pilefletarbejder er også ind
imellem muligt at købe på hjemmet
i vinterhalvåret, hvor der er bedre
tid til at udføre dem. Kig forbi og se
hvad vi har, måske du kan bestille, hvis du har et ønske. Vi fletter kurve,
fuglefodringsautomater, blomsterstativer og meget andet som hobbyarbejde.
Vi leverer uforarbejdet pil til mange formål. Du kan for eksempel anvende
pil til et levende, flettet hegn som vist på øverste billede på bagsiden - eller du kan købe materialerne, hvis du selv har lyst til at forsøge dig som
pilefletter.
Mangler du ideer?
Så prøv at lede på internettet efter ”pileflet” og du vil kunne hente al den
inspiration du kan ønske dig - og mere til
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Ring til Mark Winther for aftale om pileflet på tlf.: 40 38 90 54
Prisliste (incl moms):
Højde 120 cm

300 kr.

pr. lb. meter

Højde 150 cm

335 kr.

pr. lb. meter

Højde 180 cm

385 kr.

pr. lb. meter

50 kr.

pr. lb. meter

Højde mellem 50-70 cm (vandret flet)

240 kr.

pr. lb. meter

Højde mellem 80-100 cm (vandret flet)

270 kr.

pr. lb. meter

Fødder

120 kr.

pr. sæt

Pilestokke ( til egne ideer)

3-5 kr.

pr. stk.

50 kr.

pr. kilo

Tillæg for ramme med overlægger

Kurvepil (10 sorter)
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