
PRVÁ MIKRO-PRÍRODNÁ ZÁTKA BEZ OBSAHU LEPIDIEL A BEZ KONTAMINÁCIE TCA
S PRÍRODNÝM DIZAJNOM

VYSOKÁ VÝKONNOSŤ

SÜBR F7 je na svete prvá mikro-prírodná zátka bez obsahu lepidiel a bez TCA 
kontaminácie. Poskytuje stály, nízky prestup kyslíka, ktorý je ideálny na udržanie 
sviežosti a ovocnosti vína a na zabezpečenie konzistentného a mimoriadneho 
zrecieho výkonu v pivnici. Kombinácia rastlinných materiálov s najmodernejšou 
technológiou vedie k najudržateľnejšej mikro-prirodzenej zátke na trhu.

VEĽKOLEPÝ DIZAJN 

SÜBR F7 poskytuje dizajn prvotoriedneho jednozložkového prírodného korku, ktorý zvyšuje prémiový zážitok 
z otvárania fľaše s vínom. Má patentovaný vzhľad podobný korku vo vysokom rozlíšení potlačený po boku a na 
koncoch zátky a môže byť voliteľne potlačená logom na boku a/alebo na koncoch pomocou tlačiarenských 
techník podobných pre zátky z prírodného korku.

Prestup kyslíka
1,45 mg O2 prvý rok
0,40 mg O2 druhý rok
0,25 mg O2 každý ďalší rok

Udržateľnosť
Odvodená z prírodných zdrojov, neobsahuje lepidlo,
ľahko sa recykluje a dlhodobo biodegradovateľná
v súlade s obehovým hospodárstvom

Uvoľňovanie TCA Garantované pod detekčným prahom

Možné rozmery 44,0 / 49,0 (+/- 0,5 mm)

Priemer 24,3 mm (+/- 0,3 mm)
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Skosenie Štandardne 0,5 mm

Tlač na povrchu zátky Štandardný jednodielny prírodný korkový vzhľad
a dojem na bokoch a koncoch

Tlač po bokoch a na koncoch Voliteľný

Extrakčná sila 150-330 N

SÜBR F7

NAJUDRŽATEĽNEJŠIA 

SÜBR F7 pozostáva zo skutočne inovatívneho spojiva bez obsahu lepidiel na rastlinnej báze namiesto bežne používaného 
polyuretánového lepidla. Toto rastlinné spojivo je recyklovateľné, biologicky rozložiteľné a bežne sa vyskytuje v prémiových 
biodegradovateľných potravinárskych obaloch. Vzhľadom k tomu, že neobsahuje lepidlo, poskytuje pracovníkom bezpečné 
prostredie pre prácu, keďže nedochádza k vystaveniu škodlivým polyuretánovým zložkám. SÜBR F7 sa tiež ľahko recykluje a 
je dlhodobo biologicky odbúrateľná. Nakoľko je vyrobená bez lepidiel, rozkladá sa bez rizika prechodu škodlivých produktov 
degradácie polyuretánu.Jeho vynikajúci ekologický profil dokonale zapadá do vinárskych podnikov, obchodov, ktorí upred-
nostňujú obaly spĺňajúce kritériá obehového hospodárstva. V konečnom dôsledku SÜBR F7 plne vyhovuje všetkým zave-
 deným normám a predpisom o bezpečnosti potravín. 
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iné rozmery na vyžiadanie
extrakčná sila meraná po 24 hodinách pri teplote okolia

Výhradný distribútor v SR:

VINTRADE s.r.o., 930 32 Macov 6

Kontakt: Anita László, 0917 901 546, laszlo@vinagro.sk
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