• založeno 1855
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• uzávěry na víno, likéry, alkohol, sirupy, mošty, min. vody
• praktické uzávěry pro mladá vína
• zachovává svěží, čistou chuť a vůni
• možnost libovolného potisku
• široký výběr barev

Hliníkové šroubovací uzávěry
Všechny hliníkové šroubovací uzávěry jsou vybavené
EPE těsnící vložkou a speciální Saran, Saranex a Sarantin
(plechovou) těsnící vložkou. Díky nim si Vaše vína, lihoviny a sirupy zachovají svěží a čistou chuť a vůni – Saran
4r., Saranex 5r., Sarantin 20 r. Každý uzávěr je možno
podle přání zákazníka upravit potiskem (jedno, nebo
vícebarevným), UV potiskem, horním nebo spodním
reliéfem, případně bočním zdrsněním povrchu. Některé
uzávěry je možno doplnit plastovou vložkou proti opětovnému naplnění. Všechny uzávěry mají jednoduchý a
praktický způsob uzavírání při zachování kvality skladované tekutiny. Materiály, kterými je uzávěr zevnitř vybavený, při kontaktu s vínem nijakým způsobem neovlivňuje jeho charakteristiku a chuť.

• kázky barevného potisku, reliéfních úprav
a různých typů vložek

ALUTWIST
kód:

AV 3060

rozměry: 30×60mm
vložka: Saran, Saranex, Sarantin (plech)
nebo plastová vložka proti zpětnému naplnění
ALUTWIST – znovu uzavíratelný šroubovací uzávěr. Je
elegantní, precizně vypracovaný, spolehlivý a trvanlivý.
Vyznačuje se jednoduchou manipulací při otvírání a
opětovném zavírání, čímž tak tradičnímu výrobku jako je
víno dodává moderní vzhled a spotřebitelský komfort
bez ovlivnění jeho kvality. Ideální uzávěr na víno. Díky
speciální Saran vložce, která má vynikající těsnící schopnosti, si víno dlouhodobě zanechá svojí chuť a vůni. Poskytuje dostatek místa na potisk podle přání zákazníka.

• ukázka Saran vložky

kód:

AV 3044

rozměry: 30×44mm

kód:

AV 3024

kód:

AV 2844

kód:

AV 2838

rozměry: 30×24mm

rozměry: 28×44mm

rozměry: 28×38mm

vložka: Saran, Saranex,

vložka: Saran, Saranex,

vložka: Saran vložka

vložka: Saran vložka

Sarantin (plech)

Sarantin (plech)

nebo plastová vložka proti

nebo plastová vložka proti

zpětnému naplnění

zpětnému naplnění

kód:

AV 2818

rozměry: 28×18mm
vložka: Saran vložka

kód:

AV 2543

rozměry: 25×43mm

AV 2230

kód:

AV 1812

rozměry: 18×12mm

vložka: Saran, Saranex,

vložka: Saran, Saranex,

vložka: Saran vložka

Sarantin (plech)

Sarantin (plech)

• ukázka vložky
proti zpětnému naplnění

kód:

kód:

rozměry: 22×30mm

Astra

• stříbrná

• zlatá

• červená

• tmavě zelená

• tmavě modrá

• černá

Základní barvy uzávěrů

rozměry: 30×34mm

• vyhotovení v zobrazených barvách je bezplatné

vložka: plastová vložka proti zpětnému naplnění

• ostatní odstíny za příplatek

