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 szabadalmával védett kivételes műszaki megoldás. Eddig
több, mint 25.000* pince készült Franciaországban
és szer te a világon. A kör vagy ovális alaprajzú
pincék – mérettől függően – 1000–2500
palack tárolására alkalmasak.

Kiváló befektetés
Miután borok tárolására tervezték, a
Hélicave pince egyesíti mindazokat a tulajdonságokat,
amelyek szükségesek a pince gondjaira bízott, jó évjáratú borok érleléséhez: kedvező hőmérsékleti feltételek, vízmentesség, természetes szellőzés. Háza felér tékelődésén kívül beruházása értékét a pincében tárolt borok ér téknövekedése is
fokozza, így költségei rövid időn belül bőségesen meg térülnek.


Megoldás egy problémára – a már elkészült házba
utólag beépíthető pince
A kör alakú vagy ovális boltozat elvének ötletes alkalma zása – íme a Harnois-féle Hélicave
pince titka! A sarkok nélküli íves falak olyan erővel állnak ellen a külső nyomóerőnek, mint
a katedrálisok, kutak, hidak, völgy záró gátak boltozatai...

Elemek, amelyek falat és lépcsőt alkotnak
A Harnois-féle Hélicave pince minőségi, szilárd és megbízható (50-60 kg tömegű)
szektorelemek együt tesét jelenti. Ezek az elemek egymásba és egymásra illeszkedve
alakítják ki a boltozatos falat és a minimális helyigényű csigalépcsőt. A szek torelemek
alakja és tömege lehetővé teszi bor és konzer vek tárolását.

Szilárd, vízszigetelt és
a helyszínhez alkalmazkodó pince építése
A Harnois-féle Hélicave pince megoldja a bonyolult földalatti vízszigetelési problémákat.
A szek torelemek elhelyezése előtt az egész pinceteret kibélelik egy előre, méretre
gyártott butil zsák kal (Pirelli vagy hasonló), ami tökéletes vízszigetelést biztosít. Az így
kialakított pince adottságai minden tekintetben összemér hetők a hagyományos pincék
tulajdonságaival, miközben meg valósul a hatékony és időtálló vízszigetelés.

A Harnois-féle Hélicave pince:
egy különleges építési munkaterület
Több, mint 25.000* pince Franciaor szágban és szerte Európában bizonyítja szak képzettségünket és szer vezettségünket. Úgy végez zük munkánkat, hogy Ön szinte észre sem
veszi: anyagszállítás, szerelés és a pince átadása a munka megkezdésétől számított nyolc
napon belül.
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A Harnois-féle Hélicave pince gyakorlatilag bárhol, bár milyen padlószer kezet (úsztatott
padló, födém jellegű padló, alagsor...) esetén kivitelezhető. Ingyenes, költségbecsléssel
elkészített ajánlatunk ban az Ön számára legmeg felelőbb megoldást javasoljuk. Amennyiben a telepítés az Ön által eredetileg elképzelt módon nem lehetséges (ez igen ritkán
fordul elő), szakembereink tanácsot adnak a kivitelezés lehetséges módozatairól.
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