
Valódi pince azokba
a házakba, ahol még nincs...

Kész házakba utólag is beépíthető 
tökéletes borospince - 8 nap alatt!
A Harnois-féle Hélicave pince a Monvoisin cég sza-
ba dal má val védett kivételes műszaki megol dás. Eddig 
több, mint 25.000* pince készült Francia or szág ban 

és szer te a világon. A kör vagy ovális alaprajzú 
pin cék – mérettől függően – 1000–2500 
palack tá ro lá sára alkalmasak.

Kiváló befektetés
Miután borok tárolására tervezték, a 
Hélicave pince egyesíti mindazokat a tulaj don ságokat, 
ame lyek szük sé ge sek a pince gondjaira bízott, jó évjáratú borok érle lé séhez: ked-
vező hőmér sék leti feltételek, vízmentesség, természetes szel lő zés. Háza felér té-
ke lő désén kívül beruházása értékét a pincében tárolt borok ér ték nö ve kedése is 
fokoz za, így költségei rövid időn belül bőségesen meg té rül nek.
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Megoldás egy problémára – a már elkészült házba 
utólag beépíthető pince
A kör alakú vagy ovális boltozat elvének öt le tes alkal ma zása – íme a Harnois-féle Hélicave 
pince titka! A sarkok nélküli íves falak olyan erővel állnak ellen a kül ső nyo mó erő nek, mint 
a katedrálisok, kutak, hidak, völgy záró gátak bol to zatai...

Elemek, amelyek falat és lépcsőt alkotnak
A Harnois-féle Hélicave pince minőségi, szilárd és meg bíz ható (50-60 kg tömegű) 
szektorelemek együt tesét jelenti. Ezek az elemek egy más ba és egymásra illeszkedve 
alakít ják ki a bol to zatos falat és a minimális helyigé nyű csigalépcsőt. A szek torele mek 
alakja és tömege lehe tő vé teszi bor és kon zer vek táro lását.

Szilárd, vízszigetelt és 
a helyszínhez alkalmazkodó pince építése
A Harnois-féle Hélicave pince megoldja a bo nyo lult földalatti víz szi getelési problémákat. 
A szek torele mek elhe lyezése előtt az egész pin ce teret kibé lelik egy előre, mé ret re 
gyártott butil zsák kal (Pirelli vagy hasonló), ami tökéletes vízszigetelést biztosít. Az így 
kialakított pince adott ságai min den tekin tetben össze mér he tők a ha gyo má nyos pin cék 
tulaj don sá gaival, mi köz ben meg való sul a hatékony és időtálló víz szi ge te lés.

A Harnois-féle Hélicave pince: 
egy különleges építési munkaterület
Több, mint 25.000* pince Francia or szág ban és szerte Euró pá ban bizonyítja szak kép zett -
sé  gün ket és szer ve zett ségünket. Úgy végez  zük munkánkat, hogy Ön szinte észre sem 
veszi: anyag szál lí tás, szerelés és a pince átadása a munka megkezdésétől szá mí tott nyolc 
napon belül.

Változatos telepítési lehetőség
A Harnois-féle Hélicave pince gyakorlatilag bárhol, bár milyen pad ló  szer kezet (úsztatott 
padló, födém jelle gű padló, alagsor...) ese tén kivi telez hető. Ingyenes, költ ség becs léssel 
el ké szí tett aján la tunk ban az Ön számára leg meg fe lelőbb megoldást javasoljuk. Amennyi-
ben a tele pítés az Ön által eredetileg elképzelt módon nem lehet séges (ez igen ritkán 
fordul elő), szakembereink taná csot adnak a kivitelezés lehet séges módozatairól.

Az Ön márkaképviselője:
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