PŘEDSTAVENÍ KONCEPTU

Sklepy Hélicave jsou původní francouzský

Hlavní výhody našich francouzských sklepů

koncept, který nabízí vynikající možnost
vybudování pravého vinného sklepa.

Investice do vybudování sklepa Hélicave

je investice do zvýšení hodnoty Vašeho domu!
Svým unikátním pojetím nabízí řešení všude tam,
kde se až dosud zdálo, že není dostatek místa.

Získáte zcela nový a jedinečný prostor

Jedná se o zkonstruování zcela nového sklepního

ve vašem domě či jiné nemovitosti.

prostoru ve Vašem domě.
Dokonalý prostor pro uchování vína díky

Sami si určíte, kde svůj vinný sklep chcete mít.

spojení požadovaných vlastností – klidu,

Sklepy se instalují v halách, obývacích pokojích,

temna, větrání a správné vlhkosti.

kuchyních i v garážích.
Absolutní těsnost proti vodě při jakýchkoli

Náš specializovaný tým udělá svou práci, aniž

podmínkách.

byste si toho všimli. Budování sklepa je možné
v průběhu celého roku a v termínu, který vám

Mimořádná pevnost sklepů díky navrženým

nejlépe vyhovuje.

samonosným tvarům (kruh, ovál).

Kompletní dodávka na klíč - nestaráte se vůbec

Díky ideálním podmínkám skladování

o nic – montáž sklepa včetně doplňků do 10 dnů.

zvýšíte hodnotu uložených vín.

Sklep Hélicave Harnois je zárukou mistrovského

Velký výběr modelů a kapacit

zvládnutí dokonalého sklepa pro archivaci

(od 600 po 6.000 ks. lahví/sklep).

a uskladnění vína, který je naprosto srovnatelný
s tradičními vinnými sklepy při současném
uplatnění principu efektivního a originálního řešení.

ŘEZ SKLEPEM HELICAVE

Ochranná geotextilie
na 5 cm vrstvě písku

2

Izolační butylová
kapsa Pirelli

3

Armovaná betonová
základní deska (min. 25 cm)

4

Konstrukce a schodiště
z prefabrikovaných modulů

5

Odvětrání sklepa
zajistí ideální prostředí

6

Sklep je od zeminy
oddělen vrstvou písku

6

5

4
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OVÁLNÝ TVAR SKLEPA: OVALE / MAXI OVALE

2,50 m
2,25 m

2,75 m
2,50 m
2,25 m

2,50 m
2,25 m

2,50 m
2,25 m

2,39 m

2,55 m

2,77 m

3,20 m

3,00 m

3,50 m

4,00 m

5,00 m

Ovale

Ovale

Ovale

1.400 – 1.600 lahví

1.600 – 1.800 lahví

Typ

Hloubka/m

Ovale

2,25

Diametr/m

Kapacita lahví/ks.*

3,00 x 2,39

1.400

3,00 x 2,39

1.600

2,25

3,50 x 2,55

1.600

2,50

3,50 x 2,55

1.800

2,25

4,00 x 2,77

1.900

2,50

4,00 x 2,77

2,50
1,85 m
1,60 m
1,35 m

2m

Kompact

630 – 900 lahví

2m

Maxi
Ovale

Maxi Ovale

2.500 – 3.000 lahví

1.900 – 2.100 lahví

Ronde
2,25

1.000 – 1.660 lahví

3,00 m
2,75 m
2,50 m
2,25 m
2,00 m

2,45 m

3,00 m
2,75 m
2,50 m
2,25 m

2.100

Maxi Ronde
5,00 x 3,20
2.500
1.600 – 2.200 lahví

2,50

5,00 x 3,20

2.700

2,75

5,00 x 3,20

3.000

* lahve 0,75l Bordeaux
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5,00 m

Mega Ronde

5.000 – 6.000 lahví

2,50 m
2,25 m

2,75 m
2,50 m
2,25 m

2,50 m
2,25 m

2,50 m
2,25 m

2,39 m
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2,77 m

2,55 m

3,20 m

KRUHOVÝ TVAR SKLEPA: KOMPACT / RONDE / MEGA RONDE
3,00 m

3,50 m

4,00 m

5,00 m

Ovale

Ovale

Ovale

Maxi Ovale

1.400 – 1.600 lahví

1.600 – 1.800 lahví

2.500 – 3.000 lahví

1.900 – 2.100 lahví

3,00 m
2,75 m
2,50 m
2,25 m

3,00 m
2,75 m
2,50 m
2,25 m
2,00 m
1,85 m
1,60 m
1,35 m

2m

2m

2,45 m

5,00 m

Kompact

Ronde

Maxi Ronde

Mega Ronde

A
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Typ
Hloubka/m

Průměr/m

Kompact
POHLED
DO1,60
2,00
1,85 DVEŘÍ 2,00
OTEVŘENÝCH
1,35

Ronde

2,00

1.600 – 2.200 lahví

5.000 – 6.000 lahví

Kapacita lahví/ks.*

Typ

Hloubka/m

Průměr/m

Kapacita lahví/ks.*

630

Maxi
Ronde

2,25

2,45

1.600

2,50

2,45

1.800

900

2,75

2,45

2.000

3,00

2,45

2.200

2,50

5,70

5.000

3,00

5,70

6.000

800

2,00

2,00

1.000

2,25

2,00

1.200

2,50

2,00

1.350

2,75

2,00

1.500

3,00

2,00

1.660

Mega
Ronde

* lahve 0,75l Bordeaux
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A

1.000 – 1.660 lahví

630 – 900 lahví

1. Testy utěsnění v továrně

4. Základová deska

7. Odvětrání sklepa

Ochranná a izolační kapsa od firmy
Pirelli, která tvoří vnější stěnu sklepa,
je vyrobena z butylu kaučuku o síle
1,5 mm Tato kompaktní izolace se
vyrábí na míru pro každou zakázku
podle zvoleného typu sklepa.
V procesu výroby je testována
po dobu 48 hodin působením tlaku
a simulaci prostředí tak, aby byly
vyloučeny veškeré anomálie před
vlastní instalací.

Na „dně“ budoucího sklepa je
vybetonována základová deska
o minimální tloušťce 250 mm.
Deska je armována a tvoří základnu
pro celou konstrukci sklepa.
Na přání zkazníka je možno
základnu vydláždit nebo jinak
povrchově upravit.

Vrchní a spodní větrací potrubí je
spojeno vně sklepa. Tři vrchní a spodní
trubky mají vyústění vně prostor,
kde se nachází sklep. Trubky zajišťují
dokonalou přírodní vlhkost a mírné
proudění vzduchu.

2. Hloubení

5. Montáž sklepa

8. Dokončení, položení
padacích dvířek a úklid

Největší objem prací spočívá
ve hloubení stavebního otvoru.
Hloubení provádíme při dodržení
všech technologických zásad
a stavebního dohledu statika
do jakéhokoliv geologické vrstvy
- do skály i do měkkého podloží
s vysokým sloupcem spodní vody.
Potrubí a vedení jsou zajištěna
a odkloněna mimo stavební prostor

Na základovou desku jsou postupně
instalovány prefabrikované
moduly sklepní konstrukce.
Strop sklepa a zároveň podlaha
místnosti, ve které je sklep umístěn,
je rovněž tvořen prefabrikovanými
stropnicemi.

3. Položení izolační formy

6. Schodiště

9. Inspekce stavby a předání majiteli

Po vyrovnání dna vrstvou písku
a položení ochranné geotextilie
je výkop chráněn před průsakem
vody těsnící butylovou fólí o síle
1,5 mm (vyrobena speciálně pro tyto
účely firmou Pirelli). Tato „těsnící kapsa“
je vyrobena z jednoho kusu a dokonale
izoluje sklep před působením
tlakové vody.

Spolu se stropem je nainstalováno
točité samonosné schodiště.
Stupnice jsou umístěny do
připravených zahloubení přímo
ve stěnových prefabrikátech

Po kompletním dokončení stavby
je provedena inspekce všech součástí
sklepa. Následuje slavnostní předání
sklepa majiteli.
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POHLED DO
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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Všechny zbylé stavební otvory jsou
zality betonem a je uchycen rám pro
padací dveře. Následuje opětné
dotvoření původní podlahy
a usazení dveří. Po instalaci padacích
dvířek, světelných bodů a vnějších
ventilačních mřížek je přistoupeno
k úklidu stavebního místa.
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