H E L I C AV E D E G R A N D C RU O N D E R D E
Het unieke concept om wijnkelders te bouwen onder bestaande woningen
Wijnliefhebber? Dan bent u ongetwijfeld ook iemand die de geneugten van een eigen wijnkelder weet
te waarderen. Alleen is de wijnkelder in de moderne huizen vaak niet meer te vinden. Maar er is een
alternatief: de Helicave. Een uniek systeem dat het mogelijk maakt in alle bestaande huizen een perfect geconditioneerde wijnkelder te plaatsen. Proost!
Ondanks alle geavanceerde koeltechnieken kan wijn toch het beste worden bewaard in een echte kelder.
Een kelder met een stabiele temperatuur, donker en goed geventileerd en met de juiste vochtigheidsgraad.
Zo’n kelder, waarvan we altijd denken dat die alleen maar te vinden zijn in huizen die vroeger werden
gebouwd. Wel, ook in uw huis kan zo’n kelder worden geplaatst! Met de moderne, geavanceerde graaftechnieken is het mogelijk ook onder bestaande bouw een kelder in te graven.
En wát voor een kelder: de Helicave, een kelder die minimale buitenmaten combineert met ruime
binnenmaten en die praktisch onder alle omstandigheden te realiseren is: ongeacht de bodem van uw
woning, het bodemtype en de vochtigheidsgraad van de bodem.

WIJNKELDERS
Uniek en ingenieus

Kwaliteit door ervaring

De Helicave is even uniek als ingenieus. Op elkaar geplaatste elemen-

De Helicave is in de jaren zeventig ontwikkeld in Frankrijk. Inmiddels

ten vormen een ronde constructie, die elke belasting aankan. De muren

zijn er daar al meer dan vijftienduizend van gebouwd. Het systeem is

bestaan uit bergvakken, waarin u uw wijn kunt wegleggen. Via een

dus door en door beproefd. De kelder is opgebouwd uit duurzame

wenteltrap daalt u comfortabel in uw eigen wijnkelder af. Dat is alles!

materialen. Een ventilatievoorziening/vochtregulering is waterdicht

De kelder kan overal in huis worden geplaatst en wordt ontsloten via

aangesloten op de kelderwand en ingenieus weggewerkt. De verlichting

een luik. U kunt kiezen uit diverse typen luiken, waaronder gehard glas,

is geïntegreerd in het kelderdak of op de bodem.

passend bij uw vloer.
Van Dijk Maasland, exclusief importeur voor Nederland
Plaatsen zonder overlast

Uw Helicave wijnkelder wordt kant en klaar geleverd door Van Dijk

De kelder is absoluut waterdicht en duurzaam en het plaatsen gebeurt

Maasland BV. Van Dijk Maasland is opgericht in 1953 en is o.a. gespe-

met minimale overlast. Na afloop vindt u uw huis weer in oorspronke-

cialiseerd in funderings- en bodemtechnieken. Bij het bedrijf zijn circa

lijke staat terug… maar dan mét wijnkelder, die een capaciteit heeft van

100 mensen werkzaam, alle werkzaamheden worden in eigen beheer

1600 flessen.

onder kwaliteitsborging (ISO 9002) uitgevoerd.

Wilt u meer weten?
De kelder is in gebruik te bezichtigen bij wijnkoperij Hosman Frères,
Nieuwstraat 1 in Vlaardingen. Benieuwd naar de mogelijkheden voor
een eigen wijnkelder? Neem dan vrijblijvend contact op met Van Dijk
Maasland.
Van Dijk Maasland BV

Gegevens
kelder model

: Maxi Ronde

hoogte

: 250 cm

diameter

: 245 cm

capaciteit

: 1600-1800 flessen
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