
EGGONUM®

EGGONUM представлява същински технически подвиг на нашите умения, 
нетипичен съд,  ръчно сглобен от нашите майстори бъчвари. Тук Викар играе 
своята допълнителна карта, свързвайки два противопоставящи се материала: 
дървесината и инокса. 

ОТЛИЧНОТО 
СЪЧЕТАНИЕ МЕЖДУ 
МЕЖДУ ИНОКС И 
ДЪРВЕСИНА 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
На разположение са размери от 5hl, 10hl, 30hl 
Други вместимости : свържете се с нас 
Произход : френски дъб &граничните страни 
Изпичане: молекулярно изпичане, използващо 
термично лъчение. 
Опции: Танинов потенциал за по- малки 
вместимости  от 600 л. 

АБСОЛЮТНИЯТ СЪЮЗ
Уникален на пазара продукт, EGGONUM® е изкусно 
съчетание между неръждаемата стомана и дъбовата 
дървесина. Благодарение на това обединяване на 
материали, този овален съд се възползва от 
микрооксигенацията, свойствена за дъба  и от инокса, 
който подчертава свежестта и плодовостта.  

КАЧЕСТВЕНИ СУРОВИНИ
Нашите дъбови трупи са стриктно селекционирани и 
ествествено изсушени в продължение на 30 месеца, в 
нашия парк  за съзряване на дървесина с площ 8 ха. 
Тази благородна есенция е предмет на аналитична 
селекция на таниновия потенциал (технология Викар 
Поколение 7) и е съчетан с процес на стъпаловидно 
молекулярно изпичане. Също така избрахме да 

 използваме неръждаема стомана за хранителни 
цели, известна със своята адаптивност и устойчивост 
във времето.

СРЪЧНО ПОСТАВЯНЕ НА ОБРЪЧИ 
Традиционните обръчи бяха заменени от подвижни 
пръстени от неръждаема стомана. Благодарение на 
последните, дървеният корпус може да се подменя за 
удължаване живота на съда (препоръчителна е 
подмяна на всеки 3-4 години).  

АРОМАТЕН 
ПРОФИЛ

INOX : запазва свежестта, 
минералността, плодовостта 
ДЪРВЕСИНАТА: 

комплесност, стуктура и 
дължина във вкуса 

ЕНОЛОГИЧНА ПОЛЗА
Ползата от продукта е  в неговата овална форма, която 
увлича колебателно движение, наречено "брауново 
движение", благоприятсвано от липсата на каквито и да е 
ъгли. Това позволява въвеждане в суспензия на утайките 
и по-добър обмен. 

МОЛЕКУЛЯРНО 
ИЗПИЧАНЕ

ПОДМЕНЯЕМ 
КОРПУС ОТ ДЪРВЕСИНА

ТАНИНОВ 
ПОТЕНЦИАЛ

БЕЗ НИКАКВА НЕРАВНОСТ
(ИДЕАЛНО ЯЙЦЕ)

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА
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EGGONUM®

Нетипичен съд,  ръчно сглобен  
от нашите майстори бъчвари.

ОТЛИЧНОТО СЪЧЕТАНИЕ МЕЖДУ ИНОКС И ДЪРВЕСИНА

ДА ПРОМЕНИМ ПАРАДИГМАТА
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