EMULA
… toto nie je korok.
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Prečo Emula?

Ľudstvo sa v histórii niekoľkokrát pokúšalo vytvoriť dokonalé materiály
inšpirované prírodou, ktoré obstoja v reálnych podmienkach. Z dôvodu
ekonomických, či kvôli ochrane životného prostredia, alebo jednoducho
z dôvodov čisto praktických, spotrebitelia často dávajú prednosť
umelo vytvorenému produktu pred produktom vytvoreným prírodou.

Emula predstavuje
inovatívne riešenie, založené
na reálnych skúsenostiach
s vínnymi uzávermi.
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Nový produkt

• Zachováva estetiku tradičného korku.

• Zaručuje vysokú organoleptickú neutralitu.
Dlouhotrvajúce úsilie o výrobu tých nejlepších vinných uzáverov viedlo k vytvoreniu zátky Emula,
ktorá kombinuje modernosť a technológiu syntetického materiálu s tradíciou prírodného korku.

Za viac ako 15 rokov skúseností boli syntetické uzávery dovedené k ich najvyššej
kvalite, ktorá prináša:
• Excelentnú pružnosť
• Nízku priepustnosť plynov zaručujúca zachovanie pôvodných aróm a chutí produktu.
• Neutrálne materiály, ktoré chuťove neovplyvňujú uchovaný produkt (víno, destilát…)

• Je šetrná k životnému prostrediu, je plne recyklovatelná.

EMULA
• Zaručuje optimálne podmienky konzervácie.
• Zaručuje rovnaký výkon pre každú fľašu.

Vďaka štruktúre plôšky
a celého povrchu má Emula
dokonale prírodný vzhľad!

• Je štandardným a testovaným produktom.

• Je vhodná pre automatické a poloautomatické zátkovacie zariadenia.
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Výrobný proces

Vlastnosti

Procesom vstrekovania sa vytvára homogenná zátka úplne odlišná od uzáverov, ktoré sú vyrábané
metódou extrusion (metóda vytláčania). Emula je zátka vytvorená z jedného kusu materiálu
podobne ako korok. Zvláštna pozornosť bola venovaná každému aspektu výrobného procesu.
Výsledkom je produkt vysokej kvality, ktorý zaručuje optimálnu ochranu zazátkovaného vína.

kód

výška × priemer

štandardná farba

plocha potlače

hrdlo fľaše

typ vína

doba archivácie

QW22538EMS

38 × 22,5 mm

cream

26 × 63 mm

17,5 – 18,5 mm

tiché a perlivé

stredná
a dlhodobá

QW22542EMS

42 × 22,5 mm

cream

30 × 63 mm

17,5 – 18,5 mm

tiché a perlivé

stredná
a dlhodobá

QW2438EMS

38 × 24 mm

cream

27 × 70 mm

19 – 20 mm

tiché a perlivé

stredná
a dlhodobá

Zafarbenie a potlač zátok je možná
na základe individuálnej dohody.

38 (42) mm

1

prázdna forma

2

3

vstrekovanie

produkt pripravený na dokončenie

22,5 (24) mm

Dokonalá štandardizácia výrobného procesu je zaručená inovovaným tvarom formy a jedinečnou
kombináciou použitých syntetických materiálov. Po fáze vstrekovania výrobok získa nerovnosti
povrchu a štruktúru, ktorá napodobuje typický povrch korku. Nasledujúce kroky vo výrobe ešte
vylepšia vlastnosti a zvýraznia detaily zátky Emula.
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Priepustnosť
Emula je výsledkom procesu testovania a inovácií, ktorý bol zavŕšený patentovaním kvalít tohto výrobku
patentom č. VI2008A000078.

kyslíku

celkovo

0,015

5 mg/kg*

Registrácia patentu umožnila plnú realizáciu výroby týchto zátok a otvorila možnosti dalšieho vývoja
produktu, ktorý už teraz zastáva jedinečné miesto medzi syntetickými korkovými uzávermi. Proces výroby
získal ďalšie štyri certifikácie, ktoré potvrdzujú jeho jedinečnosť, vďaka ktorej vznikajú výrobky Emula.

menej než

menej než

UNI EN ISO 9001/08
Získané vďaka vylepšeniu efektivity a stálému záujmu o požiadavky zákazníkov.

cm3 / uzáver × 24 hod. × vzduch
Test priepustnosti kyslíku ppodľa UNI1 1311, 2009
Isostatický proces, vybavenie MoCon OX-TRAN 2/20
Teplota: 23°C

Test celkovej priepustnosti pre bezpečné použitie pri potravinách
a nápojoch podľa 2002/72/CE
Testovaná tekutina: Ethylalkohol 15% V/V
Limit: 60 mg/kg
Podmienky: 10 dní, 40°C

• Arómy vín zostávajú zachované.
• Zníženie spotreby SO2.
• V porovnaní s konkurenčnými uzávermi je
vzduchotesnosť zátky Emula 3× vyššia!*

• Emula je najlepší syntetický korok k uchovaniu
alkoholických nápojov podľa súčasných štandardov.
•Ú
 roveň priepustnosti leží pod úrovňou
rozpoznateľnosti meracích prístrojov.
• Dokonalá neutralita.

*priemerná hodnota (0,030 – 0,040) podľa materiálu konkurenčných firiem

*výsledok testu podľa CSI, 29/05/2010
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UNI EN ISO 22000/05tt
Potvrďuje, že sú ošetrené všetky možné riziká ohľadne hygieny potravín
a produkty zaručujú bezpečnosť potravín a nápojov.

UNI EN ISO 14001/2004
Systém managementu ochrany životného prostredia.

SA8000
Korporátny záväzok spoločenskej zodpovednosti.
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Zrak a hmat sú dôležité zmysly, ktorými poznávame
predmety okolo nás. Zátka Emula zaručuje vizuálny
a dotykový dojem príjemný pre každého.
Vďaka svojmu vzhľadu prírodného korku a unikátnym technickým vlastnostiam sa Emula stane nejpoužívanejším syntetickým vinným uzáverom budúcnosti. Emula dokáže
uspokojit a j tých najnáročnejších!

Korok Jelínek, spol. s r. o., Pri Šajbách 4/B, 831 06 Bratislava
tel.: +421 2 534 100 60, fax: +421 2 534 180 12
info@korok.sk, www.korok.sk
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