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Vinets historia
Vin blir nästan till av sig själv. Allt som behövs är 

vindruvor och ett vattentätt kärl. Jäst finns redan på 
druvans skal, och när druvan går sönder kommer den i 

kontakt med saften och jäsningen börjar. Vin är en dryck 
med mycket gamla anor, och konsten att göra vin är mycket 

nära knutet till de gamla kulturfolkens utveckling och de älsta 
arkeologiska fynden leder till Persien. Man har även funnit spår 
av vin i iranska boplatser från den tidiga stenåldern. Vin av 
vildvuxna druvor gjordes troligen redan för �0 000 år sedan. 

7000-5000 år f Kr började människan odla vindruvor. Runt 
Svarta havet, i nuvarande Georgien, Azerbadjan och Armenien, 

fanns omfattande vintillverkning. Från ”Mindre Asien”, som var vin-
odlarnas centrum, spreds konsten att odla vin till de grekiska öarna 

Cypern och Kreta. Härifrån spred sig vinodlingstekniken ganska snabbt 
till alla de gamla kulturländerna i det östra medelhavsområdet. Fenicierna 

förde med sig kunskapen, först till Egypten och därefter till Grek-
land, Nord Afrika och så långt västerut som till södra Spanien. Omkring 

�000 år f Kr förde grekerna vinet till Italien, och sedan var det romarna som  
planterade vin i alla de stora vindistrikten i Frankrike och Tyskland.

ModuCasavalvmodul



� 5

Grundstommen i konceptet är vår unika prefabricerade valv- och vinkällarmodul. Modulen är till-
verkad av armerad betong med tegelmönstrade väggar, valv och golv. Eftersom alla fyra sidorna 
har valvöppningar ges möjlighet att koppla samman obegränsat antal moduler. I övriga öppningar 
monteras väggelement med olika utformning t.ex. dörr-vägg, glasparti, vägg med nisch etc. Med 
ModuCasa valvmodul som bas, kan du skapa en fantastisk miljö i klassisk stil. 

ModuCasa    valvmodul v
Modulen levereras helt färdig, på lastbil, från vår fabrik. Kopplad i sina ingjutna lyftöglor, monteras 
den enkelt på plats med lastbilens kran. Den stabila konstruktionen är dimensionerad för placering så 
väl över som under mark. Med sina  
mått på c:a �x� meter kan du bygga din egna vinkällare, ett unikt pool- eller gardenhouse eller kan-
ske en hel restaurang.  
Vi hoppas att våra idéer ska ge dig inspiration och möjlighet att förverkliga dina drömmar!
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Poolhus/Gardenhouse med vinkällare, bastu, dusch, WC och relaxavdelning.

Planer för vinhus/poolhus/SPA/bastu/?

Byggs fristående eller kopplad till annan byggnad.

� st valvmoduler + � st Bastu/WC/Dusch

 ? 
    Hur vill du ha ditt?

� st valvmoduler
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Gardenhouse med två halvt nedsänkta valvmoduler med sovloft.

Interiör perspektiv

Planritning                                                     skala �:�00
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Två kopplade valvmoduler i källare under uteplats.Två kopplade valvmoduler i källaren vid nybyggnation.
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Vinkällare med nergång från lusthus Vinkällare i suterräng med glasparti mot uteplats
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Teknisk information

Mått
Utv.
BxL = �070x�070 mm H = �000 mm (Kan anpassas +-)

Inv.
BxL = 2�00x2�00 mm
H = 2500 mm (Kan anpassas +-)

 

Vikt
Modul exkl. väggar c:a � ton
 
Väggelement c:a 900 kg

Stomme
Armerad betong

Väggar,tak:
Målade tegelmönstrade väggar  
och kryssvalv.

Golv:
Genomfärgat tegelmönstrat  
med grå fogar.

Modul med dörr-vägg                                     Modul med � glasparti 
och � täta sidor.                                                    och � täta sidor.

Modul med dörr-vägg,                                     Modul med 2 glasparti 
� glasparti och 2 täta sidor.                                   och 2 täta sidor.

SNABBT:  - Kort byggtid ger god ekonomi

                 - Minimala ingrepp i omgivande miljö.

FLEXIBELT:      - Du som kund kan vara din egen             
         arkitekt och själv styra layouten.

   - Stora kombinationsmöjligheter     
             av utformning och utrustning.

GENIALT:  - Klassiska kryssvalv, byggd          
           med modern modulteknik.
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ModuCasa
Pamil Modulsystem AB

Stenbrovägen 52, 25� 6� Helsingborg, tel 0�2-29 �0 55
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