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KORKOVÉ ZÁTKY
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na výrobu zátok používame len výberovú korkovú kôru z Portugalska
používame najmodernejšie technológie a štandardy pre zabezpečenie kvality
každá výrobná séria prechádza laboratórnou kontrolou podľa EU noriem
zátky je možné potlačiť zákazníckym logom (vypaľovaním alebo atramentom)
zátky sú hygienicky balené, vákuované s ochrannou SO2 atmosférou
zátky preskladňujeme v skladoch s kontrolovanou vlhkosoťou a teplotou
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Korok – partner kvalitných vín
Prvá zo spoločnosti Jelinek Cork Group (Jelinek a syn) bola
založená v roku 1855 v Českej republike. Odvtedy si spoločnosť, počas svojej storočnej histórie, vybudovala jedno
z popredných miest medzi výrobcami korkových produktov. Súčastne si vybudovala trvalý obchodný vzťah s krajinami produkujúcimi kvalitnú korkovú kôru.
Korková kôra sa získava z Korkového dubu rastúceho na
slnečných plantážach v oblasti Stredomoria. Korok je typický svojou nízkou hmotnosťou, vysokou pružnosťou, nenasiakavosťou a nízkou tepelnou vodivosťou. Korok sa časom nerozpadá, nedegraduje a hlavne odoláva plesniam.
Napriek tomu, že je korková zátka vodotesná, dokáže pri
správne zvolenej dĺžke a hrúbke, zabezpečiť vínu výmenu
vzduchu. Vzduch je pre víno škodlivý, ale práve to minimálne množstvo, ktoré prepustí korok dovoľuje vínu pokračováť vo fermentácií, vďaka čomu môže víno dozrievať a získať na svojej kvalite. Súčasné najmodernejšie technológie
umožňujú výrábať korkové zátky pre akýkoľvek druh vína.

NATURAL CORK – prírodná zátka
Zátka je určená k dlhodobej archivácii kvalitných prívlastkových
červených a bielych vín, umožňujúca dozrievanie vína vo fľaši.
rozmery: výška 38–55mm, priemer 22–26mm
kvalita: Flower – ručný výber, Extra, Super, 1, -2, -3
povrchová úprava: pranie v peroxide; pigmentácia do biela alebo do hneda
doba archivácie: dlhodobá archivácia

NATURAL CORK 2+2 – prírodná zátka 2+2*
Zátka je určená k archivácii kvalitných červených a bielych vín,
umožňujúca dozrievanie vína vo fľaši.
rozmery: výška 45mm, priemer 22–25mm
kvalita: Extra, Super (telo a disky sú rovnakej kvality alebo telo zátky je kvality Extra a disky Super)
povrchová úprava: pranie v peroxide; pigmentácia do biela alebo do hneda
doba archivácie: 2–8 rokov
*Telo zátky sa skladá z dvoch celokorkových polvalcov a z dvoch protiľahlých celokorkových diskov.

EUROCORK – zátka z mikrogrnulátu
Plnohodnotná alternatíva plastovej zátky, minimalizuje
mikrooxidáciu vína vo fľaši, uchováva sviežosť a arómu vína.
rozmery: výška 38 – 45mm, priemer 22–24mm
kvalita: Extra výberový mikrogranulát, Individual molding – spôsob výroby
povrchová úprava: pranie v peroxide
doba archivácie: 3–5 rokov

EUROTWIN 1+1 – kombinovaná* zátka Eurocork
Zátka je určená k archivácii kvalitných červených a bielych vín. Minimalizuje mikrooxidáciu vína vo fľaši, uchováva sviežosť a arómu vína.
rozmery: výška 45mm, priemer 22–24mm
kvalita: Gold, A, B – stupeň kvality je určený kvalitou disku
povrchová úprava: pranie v peroxide; pigmentácia do biela alebo do hneda
doba archivácie: do 6 rokov
*Telo zátky je vyrobené z výberového mikrogranulátu, na koncoch sú osadené celokorkové disky.

AGGLO – aglomerovaná zátka
Zátka je určená k archivácii stolových a rýchloobrátkových vín.
rozmery: výška 33– 45mm, priemer 21–24mm
kvalita: Extrusion – spôsob výroby
povrchová úprava: pranie v peroxide alebo natur
doba archivácie: 6–18 mesiacov

TWINTOP 1+1 – kombinovaná* zátka Aglo
Zátka je určená k archivácii kvalitných odrodových červených
a bielych vín, vhodná na dozrievanie vína vo fľaši.
rozmery: výška 39– 49mm, priemer 22–24mm
kvalita: Gold, A, B, C – stupeň kvality je určený kvalitou disku
povrchová úprava: pranie v peroxide; pigmentácia do biela alebo do hneda
doba archivácie: do 5 rokov
*Aglomerované telo zátky, na koncoch sú osadené celokorkové disky.

CHAMPAGNE – sektová zátka
Zátka je určená pre všetky druhy sektov.
rozmery: výška 48mm, priemer 30,5mm alebo podľa typu fľaše
kvalita: Extra, Super, A, B, C
typy: Aglo, Aglo+2, Aglo+ Euro XL
povrchová úprava: natur

GRIFFCORK A KÓNICKÉ ZÁTKY
Zátky určené pre demižóny, do technického skla, litrových fliaš,
termosiek, kuchynských dóz. Sú výborným uzáverom pre všetky
druhy destilátov, likérov a pod.
rozmery: podľa požiadavky
kvalita: Flower – ručný výber, Extra, Super, 1, -2, -3, Extrusion – spôsob výroby
typy: plastokorkové zátky, korkodrevené, celokorkové a aglomerované zátky

