
Spotřební 
materiál



What do we take pride in?

Představujeme vám naše 
portfolio spotřebního materiálu

Široký sortiment spotřebního materiálu

Vyberte si ten správný 
spotřební materiál 
pro vaše vinařství

Ve Vinařském ráji najdete veškerý spotřební materiál 
pro své vinařství. Naše produktové portfolio zahrnuje 
korky, šroubové uzávěry a záklopky, enologii, filtrační 
materiál a mnoho dalšího. Sortiment našich výrobků 
tvoří pečlivě vybraní dodavatelé z celého světa
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Enologické přípravky 
Lamothe-Abiet 
Již několik let jsme výhradním dodavatelem preparátů Lamothe-Abiet v České 
a Slovenské republice. Ačkoliv tato značka působí na trhu již několik let, pro 
některé může být stále velkou neznámou. Pojďme si společně tuto francouzskou 
enologickou společnost představit blíže. „ Portfolio produktů 

Lamothe-Abiet působí na trhu již 140 let. Společnost byla založena 
v samotném srdci Bordeaux. Zaměřuje se na vývoj a výrobu celého 
spektra preparátů do vína. Speciálně na vývoj ušlechtilých kvasinek, 
které vznikají postupnou hybridizací, kterou na celém světě provádí 
pouze tři firmy. Enzymatické preparáty vyvíjí Lamothe-Abiet společně 
s dánskou firmou Novozymes. 

Výživa

Kvasinky

Oenobois

Šumivá vína

Bakterie

Taniny

Stabilizace

Enzymy
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Šroubové uzávěry STELVIN
Značka Stelvin je na trhu již od roku 1964 a právě ona stála u vývoje šroubových uzávěrů. 
Objevte kouzlo této alternativy pro korkové uzávěry. 

Benefity šroubových uzávěrů STELVIN

§ 24 základních barev

§ Unikátní možnosti potisku a povrchové úpravy, včetně Soft-Touch

§ Potisk loga možný od 7000 ks u základních barev

§ Výběr vnitřních vložek (sarantin, saranex, speciální vložka 
pro Frizzante) k zachování čerstvosti, chuti a aroma

Šroubové uzávěry PLUTAL
Německá kvalita s výrobou šroubových uzávěrů 
ve Slovinsku. Nejlepší poměr cena/kvalita na trhu.

§ Výběr vnitřních vložek (sarantin, saranex, 
speciální vložka pro Frizzante) 

§ Možnosti tisku vršku, boční stěny

§ Potisk loga možný od 24000 ks 
u základních barev

§ 21 základních barev

Tištěná ražba, 
3 barvy na 

potisk vršku

Soft-Touch sametový 
inkoust, až 5 barev 
na boční potisk

Matný povrch

Potisk vršku

Lesklý povrch

Boční potisk

Zrcadlový inkoust

Embossing a horká 
ražba na vršku

Horká ražba

Horká ražba
na boční straně

Perleťový povrch Lokální UV lak, který 
sladí design uzávěru 

s vaší etiketou
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Korkové uzávěry Lafitte
Světový výrobce portugalských korků, společně Lafitte, je jednou 
z nejprestižnějších francouzských výrobců ve svém oboru a její 
počátky se datují k roku 1918. 

Druhy korkových uzávěrů

§ Dvouploškový 1+1 – kombinace aglomerovaného 
drceného korku a přírodních korkových plošek na každém 
konci, kvalita A a B

§ Aglomerovaný – vyrobený ze směsi korkového granulátu 
a přírodního pojiva

§ Korkový uzávěr HIT a CLASS – vyrobeny ze směsi 
korkového granulátu a roztažitelných plastových kuliček; 
CLASS – ležení do 3 let, HIT – ležení do 5 let

§ Řada: 2, 1, Super, Extra, Flor (nejvyšší kvalita)

§ Potisk loga možný od 20 000 ks

§ Přírodní – 100% přírodní produkt extrahovaný z pečlivě 
vybraného korku

§ Kvalita: D, C, B, A (nejvyšší kvalita)
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Druhy filtračních desek

Filtrační desky Pall
Filtrační desky Pall jsou jedny z nejoblíbenějších mezi 
zahraničními vinaři. Objevte jejich výhody i vy. 

Filtrační desky jsou vyrobeny z čisté celulózy bez použití 
křemeliny a perlitu. Tato řada splňuje požadavky 
potravinářského a nápojářského průmyslu a poskytuje tak 
nejvyšší možnou kvalitu pro filtrování. 

§ Výrazně méně extrahovaných kovů

§ Neobsahuji žádný anorganický materiál

§ 50% úspora vody při oplachování

Výhody filtračních desek Pall

§ 90 % menší ztráta odkapáváním

§ Zachování aroma a barvy filtrované tekutiny

EK ZD 
Sterilní filtrace
Alternativa k Becopad 120, 170
Hobra ST3KS 80 ZD 

Jemná filtrace
Alternativa k Becopad 220 
a Hobra ST5

K 100 ZD 
Ostrá filtrace
Alternativa k Becopad 350 
a Hobra S15 a S20K 250 ZD 

Hrubá filtrace
Alternativa k Becopad 450 a 550 
a Hobra 230, S40, S60, S80
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Bag in box Artemis
Bag in box se stává novou moderní formou balení vína. 
Výrobce Artemis specializuje svou výrobu na Bag in boxy 
určené pro víno, šťávy, mléko či rostlinné oleje. 

Parametry Bag in boxu

§ V nabídce i krabice na Bag in boxy

§ Vnější fólie EVOH (čirá barva)

§ Typ kohoutku Vitop (černá/červená barva)

Sanitační přípravky Ecolab
Portfolio značky Ecolab nabízí produkty určené k sanitaci povrchů do každé fáze výroby 
– od dezinfekce ploch ve výrobnách, přes sanitaci před lahvováním, po čištění 
technologií pro zpracování po sezóně. 

Druhy sanitačních přípravků

§ Chlórové a bezchlórové

§ Čištění stěn, podlah, usazenin 
a kamene, filtračních svíček, 
potrubí a hadic, sudů, plniček, 
tanků a filtrů

§ Pěnivé i nepěnivé
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Přidejte se 
k našim 

spokojeným 
vinařům
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 Ing. Pavel Buchta
+420 775 099 304
buchta@vinarskyraj.cz

Prodejna
Farma pod Zámkem, Čejkovice

Otevírací doba
PO-PÁ   7.30 – 17.00 hod.
SO          8.00 – 11.00 hod.

Rádi vám pomůžeme s 
výběrem toho správného 
spotřebního materiálu

www.vinarskyraj.cz

Mrkněte na 
naše video:


