
ДОЗИРАНЕ

2,5 летвички/hl (5 g/l) за време 2 -3 
месеца минимум.  

РАЗФАСОВКИ
Кашони по 60 летвички (4 плика по 15 
летви) 

ИНОВАТИВНА ДЪБОВА АЛТЕРНАТИВА 
Викар Поколение 7  създаде нова серия алтернативи, базирана на селекцията на таниновия потенциал на 
френския дъб. 

∙ Дъбова дървесина с качеството на дъги за бъчви:
зреене 100% естествено в продължение на 30 месеца.

∙ Дължина 400 mm x Ширина 40mm
∙ Дебелина 27 mm (сърцевина  на дървесина, внасяща 

свежест)
∙ Увеличена с 20% контактна повърхност, благодарениена 

оребрен профил. 
∙  Употреба в бъчва или в резервоар.
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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-+ ТАНИНОВИЯТ ПОТЕНЦИАЛ (ТП)
Бърз и надежден метод на измерване на 
съдържанието на елагови танини в  дървесината 
от непечен дъб. Този иновативен метод на 
селекция на дървесината позволява да се 
предложат дъги с хомогенен и отлично 
охарактеризиран танинов потенциал. 

МОЛЕКУЛЯРНО ИЗПИЧАНЕ 
Иновативен и уникален метод, който 
позволява  прецизно, хомогенно, 
възпроизводимо и щадящо дървесината 
изпичане. Предлага възможност за 
адаптиране нa изпичането към всеки клас 
танинов потенциал.  

origine /

ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВО

Селекция на база Висок Танинов 
Потенциал ( ВТП). ÉNERGIE оказва 
влияние върху регистъра на 
мощността, внасяйки структура, 
ширина, заобленост,  както и леки 
нюанси на препечено.   

Селекция на база Среден Танинов 
Потенциал (СТП). SYMÉTRIE 
предлага профил ориентиран 
между структура и строгост, 
запазване на плода, но и добиване 
на комплексност в ароматите.

НТП - ТЕРОАРЪТ

Селекция на база Нисък Танинов 
Потенциал (НТП). ORIGINE 
позволява да се запази макисмално 
плодовостта, да се изяви 
типичността и сортовостта и да се 
внесе свежест и строгост във вкуса.

énergie /
ВТП - СТРУКТУРАТА

symétrie /
СТП - БАЛАНСЪТ
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µg EGT/g в дървесината 2 000 до 4 000
µg EGT/g в дървесината 4 000 до 6 000 µg EGT/g в дървесината 6 000 до 8 000

Летви с определен танинов потенциал 




