LAURIER D’OR
de l’habitat
Prestige
de l’Europe

Créateur de caves
depuis 1977.
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A Harnois-féle Hélicave pince:

A

tömeges, gyors házépítések iránti
igény, a földmunkák magas ára és
a háztartási htberendezések
rendkívüli fejldése oda vezetett, hogy a hagyományos pince kialakítása – még a módosabb
építkezéseknél is – csak kivételes esetben
történik meg.
Pedig egy pince nélküli házban töltött
néhány év után szinte mindig ráébredünk
arra, hogy a pincét semmi sem helyettesíti!
Ma már nem kell beletördnünk a pince
hiányába. A Monvoisin cég – a szabadalom
kizárólagos tulajdonosa – kidolgozta
a Georges Harnois találmányára alapozott megoldást.
A Harnois-féle Hélicave pince egy olyan kivételes mszaki
és kereskedelmi fejlesztés eredménye, amely eddig több, mint
25.000* pince megvalósítását tette lehetvé Franciaországban
és szerte a világon.

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

• Elemek, amelyek falat
és lépcsőt alkotnak

Felső
szellőzés

0 szint

A Harnois-féle Hélicave pince minőségi,
szilárd és megbízható (50-60 kg tömegű)
szektorelemek együttesét jelenti.
Ezek az elemek egymásba és egymásra illeszkedve
alakítják ki a boltozatos falat és a minimális
helyigényű csigalépcsőt. A szektorelemek alakja és tömege
lehetővé teszi bor és konzervek tárolását.

• Szilárd, vízszigetelt és a helyszínhez
alkalmazkodó pince építése
Homok

Vízszigetelő
zsák
Beton
Homok száraz
talaj esetén
Alsó szellőzés

Védő ﬁlc

A Harnois-féle Hélicave pince megoldja a bonyolult
földalatti vízszigetelési problémákat. A szektorelemek
elhelyezése előtt az egész pinceteret kibélelik
egy előre, méretre gyártott butil zsákkal (Pirelli vagy
hasonló), ami tökéletes vízszigetelést biztosít.
Az így kialakított pince adottságai minden tekintetben
összemérhetők a hagyományos pincék tulajdonságaival,
miközben megvalósul a hatékony és időtálló vízszigetelés.

kerek vag y ovál is for májú ,

A kör alaprajzú pince:
praktikus, kis helyigényű és olcsóbb
A kör alaprajzú pincék a térfogategységre jutó tárolási kapacitás tökéletes
rekordját jelentik: minden köbcentimétert kihasználnak annak
érdekében, hogy a borokon kívül (1000–1500 palack) ott tárolhassa
élelmiszer konzerveit és értékes tárgyait is.
A kör alaprajzú pincék méretei:
Külső átmérő

Mélység

Kör alaprajzú maxi
Biztonsági cs

Páncélszekrény

2,45 m

apóajtó

Kör alaprajzú
maxi

2,25 m

2,50 m

melyiket vál asszam ?

Az ovális borospince: nagyobb,
vendégfogadásra is alkalmas és házának értékét jobban növeli
Az ovális alaprajzú pince
egy valódi föld alatti
helyiség, amelynek
létrehozása ugyan
nagyobb beruházást
igényel, de kiváló
befektetést jelent, mert:
– Tárolási kapacitása több palack bor beszerzését
és tárolását (2000–2500 palack) teszi lehetővé.
– Házának értéknövekedése a jövőben bőven
fedezi a beruházás költségeit.
– Az ovális pince rendkívül tágas. Az ovális pince
belsejében többen is elférnek. Tevékenykedhet
is benne, akár bort is palackozhat. Egyesek
például barkácsolásra is használják. Időszakosan
fontos eszközök, tárgyak, úgy mint
sífelszerelés, strand-játékok, kisebb bútorok
tárolására is alkalmas.

Hosszúság Szélesség
4m

× 2,77 m

Mélység
2,25 m

2,50 m

Telepítés igény szerint
Vendégváró

• Tökéletes pince a borok érlelésére
Kis helyigényű csapóajtajukkal ezek a pincék
bárhol gond nélkül elhelyezhetők, a nappaliban,
konyhában, a kamrában, a garázs alatt...

Miután borok tárolására tervezték, a Hélicave pince
egyesíti mindazokat a tulajdonságokat, amelyek szükségesek
a pince gondjaira bízott, jó évjáratú borok érleléséhez.
– Nagy föld alatti tömege biztosítja a kedvező
hőmérsékleti feltételeket. A mélyben a talaj
hőmérséklete alig változik.
– A vízmentességet rendkívüli szilárdságú szigetelő zsák
biztosítja.
– A szellőzést egy „padló – mennyezet” szellőztető
oszlop biztosítja. Ez a természetes szellőzés szabályozza
és optimális szinten tartja a pince páratartalmát.

• Változatos telepítési lehetőség
A Harnois-féle Hélicave pince gyakorlatilag bárhol, bármilyen
padlószerkezet (úsztatott padló, födém jellegű padló, alagsor)
esetén kivitelezhető:
– A talaj lehet , köves, kavicsos, homokos vagy agyagos.
– A talaj lehet bármilyen nedves.
Ingyenes, költségbecsléssel elkészített ajánlatunkban az Ön
számára legmegfelelőbb 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.

• A Harnois-féle
Hélicave pince: egy
különleges építési
munkaterület
Az építkezés néha
elviselhetetlen
lidércnyomás!
A mi kivitelező-építő
csapataink azonban
nagy tapasztalattal
rendelkeznek. Több,
e
és
el
em
ki
r
mint 25.000* pince
A munkagödö
Franciaországban és
szerte Európában
bizonyítja szakképzettségünket és
szervezettségünket.
Úgy végezzük munkánkat,
hogy Ön szinte
észre sem veszi:
Szektorelemek
–
Kivitelezés az év
szerelése
bármelyik szakában:
amikor Önnek
a legjobban megfelel.
– Folyamatos földelszállítás
a kiemelés ütemében.
– Anyagszállítás, szerelés
és a pince átadása
a munka megkezdésétől
számított nyolc napon
belül.
– A munkák végeztével
takarítás és a környezet
helyreállítása.

A padlólemez

helyreállítása

• Kidolgozott megoldás
A Harnois-féle Hélicave pince,
amelyet egy szellemes elgondolás
alapján eredetileg Georges Harnois
szabadalmaztatott, a maga nemében
egyedülálló.
Az építés technológiáját
a SOCOTEC európai építési ellenőrző
iroda ellenőrizte és hagyta jóvá.

• Hasznos beruházás
A költségvetés elfogadását követően
kulcsrakészen kivitelezett Harnois-féle
Hélicave pince kiváló befektetés. Háza
felértékelődésén kívül beruházása
értékét a pincében tárolt borok
értéknövekedése is fokozza.

Monvoisin SAS.
képviseleti hálózat Franciaországban, valamint
partnereinkkel Európában és a nagyvilágban
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