




Újragondolt Tradíció

Borászként mindig is nagyra értékeltem a hagyományos hordókat azokért a jellemzőkért, melyeket a boraimnak 
nyújtottak. Ugyanakkor egyre nehezebben viseltem a konzisztencia elkerülhetetlen hiányát, valamint a 
hagyományos hordókra eredendően jellemző hibákat, melyekkel minden évben szembesülnöm kellett a hordó 
választás során.  Hittem abban, hogy lennie kell egy jobb hordónak a borászok számára!

A Flexcube-nál megalkottuk a továbbfejlesztett hordót: az Új Generációs Hordót. Megőriztünk minden 
olyan tulajdonságot, amit szerettünk a hagyományos hordókban, viszont minden hátrányos tulajdonságtól 
megszabadultunk. Hogy mi a titkunk? Ötvöztük a modern gondolkodást a technológiai tudással, és 
különválasztottuk a hordó két legfontosabb alkalmazási területét: az oxigénbevitelt és a tölgyet.

Peter Steer – Borász & a Flexcube ügyvezető igazgatója

Még többet 
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Az Új Generációs Hordó

A Flexcube hordót úgy terveztük, hogy pontosan olyan borminőséget produkáljon, mint a 
legikonikusabb tradicionális hordók - páratlan következetességgel. Ennek érdekében ötvözzük 
a legújabb borászati innovációkat a technológiai tudásunkkal, és szétválasztjuk a két tényezőt: az 
oxigénbevitelt és a tölgyet, hogy magasabb szintű konzisztenciát és jobban irányítható folyamatot 
érjünk el.

Az oxigén permeábilis polimer alapanyagú Flexcube biztosítja a bor érleléséhez szükséges konstans 
és lineáris passzív oxigénbevitelt. A kiváló minőségű BarriQ hordódonga pedig gondoskodik a 
legjobb minőségű hordókra jellemző tanninok, ízanyagok és aromák integrálásáról. A Flexcube és a 
BarriQ együtt alkotják az Új Generációs Hordót.

„Egyszerű. A hordódonga kerül a borba, nem a bor a hordóba.”

Wayne Donaldson – Technikai igazgató



Kevesen tudják, hogy 
a hagyományos hordó 
oxigénbeviteli rátája két 
eltérő hordó esetében
háromszoros (10 mg/l/év és 
30 mg/l/év között) eltérést 
mutathat.

Ez a legfőbb oka 
azoknak az eltéréseknek, 
melyeket a hagyományos 
hordószelekciók esetén 
tapasztalhatunk.

Oxigén

Tudjuk, hogy az oxigén jelenléte lehet egyaránt előnyös és hátrányos is a bor 
számára. A megfelelő mennyiségű oxigén megmutatja borunk tökéletes 
szépségét. Azonban jól tudjuk, hogy túl sok vagy túl kevés oxigén jelenléte 
mihez vezet.
 
A tradicionális hordók nagymértékben különböznek abból a szempontból, 
hogy milyen mennyiségű oxigénbevitelt biztosítanak. Minden borász ismeri 
a hordókban rejlő bizonytalanságot - ezt vagy figyelmen kívül hagyják, vagy 
kénytelenek alacsonyabb minőségi kategóriába sorolni a bort, miközben abban 
a hitben élnek, hogy ez ellen semmit sem tehetnek. Nos, a Flexcube-nál tudjuk, 
hogy ez nem így van.

A Flexcube pontos és kontrollált mennyiségű oxigén beáramlását biztosítja. 
Együttműködésben a spanyolországi Valladolid Egyetemmel, mérnökeink 
kifejlesztették a Flexcube-ot - három különböző oxigénáteresztő szinttel, hogy 
megfeleljenek a borászok elvárásainak: Low/alacsony (6 mg/L/év), Medium/
közepes (9 mg/L/év), High/magas (12 mg/L/év).

Ha ezt kiegészítjük azzal a 3,6 mg/L oxigén mennyiséggel, melyet a BarriQ 
hordódonga biztosít az érlelés első 2 hónapja során, látható, hogy egy Medium 
Permeábilitású Flexcube átlagosan pontosan annyi oxigént biztosít, mint egy 
hagyományos tölgyfa hordó.

Mi több, a Flexcube oxigénbeviteli rátája nem csupán pontosan ugyanannyi, 
hanem precízen megtervezett és évről évre változatlan, ezáltal pontosabb, 
egyenletesebb integrációt tesz lehetővé a bor és a tölgy között. Amikor 
megtöltünk egy új tölgyfa hordót, mindössze az első 20 nap alatt 11 mg/L 
oxigént enged a borba. Ez szinte sokkolja a bor egyensúlyát. Az Új Generációs 
Hordóban érlelt bornak nem kell szembesülnie ezzel a feszültséggel. Minden 
elemet úgy adagolunk és kontrollálunk, hogy a legjobb érlelési környezetet 
biztosítsuk a bor számára.
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Még többet  
az oxigén szerepéről  
a bor érlelés során



A Barriq - hordódonga

Vegyük bármely kiváló 
minőségű tradicionális 
hordónkat a pincéből,
távolítsuk el az 
abroncsokat és engedjük 
ismét kiegyenesedni a 
dongákat. Még mindig 
ugyanaz a kiváló 
minőségű hordódonga 
van előttünk?

Természetesen. nos, a 
barriq hordódonga 
pontosan ilyen.
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Magas minőségű tölgy
A BarriQ hordódonga alapanyaga 
kizárólag Franciaország lassú 
növésű Haute Futaie állami erdeiből 
származik, 100-250 éves korban 
kivágott tölgyből. Tehát a BarriQ 
pontosan ugyanazon tölgynek 
ugyanazon részéből készül, mint a 
hagyományos hordók.

Hasított, nem fűrészelt
A BarriQ donga 100%-ban kézzel hasított. Ez rendkívül fontos, mivel 

így őrizhető meg a dongán belüli szálszerkezet teljes hossza, ami 
lehetővé teszi az oxigén megtartását és lassú kiengedését. A lassú 

kiengedés lassítja a reakciósebességet (a reakciók kinetikáját) és 
segíti a jobb integrációt. A nagy borok hosszú időt igényelnek.

23mm dongavastagság
A BarriQ 23mm vastag. A nagyobb 
vastagság lassítja a tanninok, ízek, 
aromák átadását és integrációját, és a 
pörkölésnek köszönhetően nagyobb 
ízkomplexitást eredményez.

23mm

23mm

23mm

23mm

24+ hónapos érlelés
A BarriQ hordódongát minimum 24 

hónapon át természetes úton érleljük, 
ezzel 3 kulcsfontosságú folyamat 

zajlik le: a fenolos extrakció, az ellág 
tanninok oxidációja, és a komplex, 
aromatikus mikroflóra kifejlődése.

12hónap 6 hónap18 hónap24 hónap

Még többet a BarriQ 
hordódongáról



A flexcube pontosan ugyanazt 
a borminőséget nyújtja, mint a 
legikonikusabb hagyományos 
hordók – viszont páratlan 
következetességgel.

Ugyanaz a minőség - minden 
egyes új generációs hordóban.

Ugyanaz a minőség évről évre.

A barriq egyenletesség 
és komplexitás

A BarriQ hordódongák, kizárólag ugyanazon állami erdőkből származnak, 
ugyanazon fákból készülnek, ugyanúgy kézzel hasítják, és pontosan ugyanúgy 
érlelik őket, mint a hagyományos hordókhoz használt tölgyfa dongákat, viszont 
nyíltlángos pörkölés helyett hőáramlásos eljárással pörköljük őket.

Természeténél fogva a nyíltlángos pörkölés kevésbé egyenletes - a hő felületi 
hatásának függvényeként eltérő lehet ugyanazon donga felületén és szerkezetén 
belül is. Mivel a pörkölést alapvetően a hőmennyiség és a hőkezelés időtartama 
határozza meg, bármelyik tényező változik, az eredmény is más lesz.

A változékonyság és következetlenség természetesen komplexitást eredményez, 
ami értékes tulajdonság, de egy újabb hordónál nehéz újra ugyanazt az 
eredményt elérni.

A hőáramlásos pörkölés azonban irányítható és mérhető, egyforma, egyenletes 
pörkölést biztosít az egész donga hosszán. Ugyanaz a pörkölési szint 
végtelenszer megismételhető, tökéletes egyenletességgel tételről tételre.

Az uniformitás, változatlanság azonban nem nyújt komplexitást. Ezért nagy 
szakértelemmel kombináljuk a különböző pörkölési fokokat - különböző 
arányban, hogy elérjük a kívánt komplexitást, de ellenőrzött, 100%-ban 
megismételhető módon.
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Még többet a BarriQ 

hordódongáról



A 8 féle BarriQ
összeállítás - 13 - - 14 -

8 BarriQ hordó blend

A BarriQ hordódongákat nyolc exkluzív összeállításban forgalmazzuk. Minden összeállítás különböző 
pörkölési fokozatok egyedi kombinációját kínálja: olyan borászati jellemzőket és komplexitást 
biztosítanak, mint a legjobb nyíltlángon pörkölt hagyományos hordók.

A vásárlóink kedvencei a French Classic Barrel Blendek (-francia klasszikus összeállítások). Ezek a 
legklasszikusabb bordeaux-i hordó kombinációk. A pörkölt fejdongákkal ahol szükséges, megőrizzük 
és kiemeljük a gyümölcsös jegyek finomságát, a pörköletlen fejdongák pedig az érettebb, tökéletes 
és koncentrált tételek megfelelő érlelését biztosítják.

A klasszikus hordó blendek mellett egyedülálló választékot hoztunk létre: a Tronçais és Jupilles 
erdőkből származó szelekciókat pörköletlen fejdongákkal. Az alapanyagok exkluzív eredete 
különlegesen elegáns tanninszerkezetet biztosít, mely tökéletes komplex vörösborokhoz, és édes 
vagy minerális fehérborokhoz. A Tronçais és Jupilles erdőkből származó tölgyet ikonikus borok 
készítéséhez használják szerte a világon.

Elkötelezetten törekszünk arra, hogy a maga nemében minden bort egyedivé tegyünk. Ezért 
az általunk készített tölgyfa donga célja, hogy a legtöbb potenciált hozza ki a borból, miközben 
maximálisan megőrzi a gyümölcs eredeti minőségét. Technikusaink borászati szaktudásukat 
felhasználva igyekeznek megérteni ügyfeleink elvárásait. Lépésről lépésre segítjük ügyfeleinket, 
hogy boraik a legmegfelelőbb érlelést kapják és elérjék a kitűzött célt.

 
8 féle BarriQ összeállítás: Francia klasszikus pörkölt fejjel; Francia klasszikus pörköletlen fejjel; 
Amerikai pörköletlen fejjel; Orosz pörköletlen fejjel; Lafayette pörkölt fejjel; Lafayette pörköletlen fejjel; 
Tronçais pörköletlen fejjel; Jupilles pörköletlen fejjel.



Esettanulmány
Az Új Generációs  Hordó mely tulajdonságait szereti legjobban?
„Mi Dél-Afrika viszonylag hűvösebb régiójában készítünk bort. A legtisztább gyümölcsaromák felett könnyen 
eluralkodhatnak a különböző tölgyes jegyek, függetlenül attól, hogy épp kívánatosak, mint az eugenol, a 
vanillin, a laktonok, vagy épp az idősebb hordók érlelési „mellékjegyei”. A döntés ezen fás jegyek befolyásának 
jelentőségéről, illetve, hogy ezt kombináljuk a bor nagyon pontos, előre meghatározott rátájú oxigén felvételével, 
lehetővé teszi számunkra a „precíziós érlelést” a szó valódi értelmében:

1. Kontrollálom a tölgy borra kifejtett hatását, ezáltal a gyümölcsösség kifejeződését, a fineszt és a 
tisztaságot. Az intenzitást, a pörkölési profilt az alkalmazott tölgy súlyát és típusát funkcióként tudom 
kezelni, nem csak a szőlőfajtának, hanem az évjáratnak megfelelően is.

2. Konzisztencia: ultraprémium borok nagyobb mennyiségeit lehet optimálisan érlelni, azáltal, hogy 
ezeket a tényezőket irányítjuk.

3. Én irányítom a higiénia szintjét is: nincsenek az előző borokból visszamaradó szennyeződések, amik 
tönkretehetik a bor gyümölcsösségét.

4. Költségcsökkentés: mondanom sem kell, hogy nem csak a kezdeti tőkebefektetésnél volt jelentős 
megtakarítás, de az energiafelhasználás, a munkaórák és a borveszteség szempontjából is.

Mindig is fogunk hagyományos hordókat használni, és továbbra is sok tételnél alkalmazunk mikro-oxidációt, de 
beigazolódott, hogy az Új Generációs Hordó több tekintetben is ér annyit - vagy talán még többet is -, mint a 
hagyományos hordó. Ha az egészet össze akarnám foglalni, az Új Generációs Hordó lehetővé teszi, hogy az 
ember szinte varázslatos tételeket érleljen rendkívüli pontossággal.”
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További 
esettanulmányok

Wilhelm Coetzee
Durbanville Hills, Cape Town,
Dél-Afrika 

Fajta: Cabernet Sauvignon

Évjárat: 2014/2015
Flexcube permeabilitás: Alacsony, Közepes, Magas
Flexcube méret: 1,000L/10HL
Alkalmazott tölgy: BarriQ Francia Klasszikus blend 
pörköletlen fejjel, 100% újhordó felület
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További 

esettanulmányok

Mióta használja az Új Generációs Hordót (Flexcube & BarriQ)?
„2014/2015-ben végeztünk egy 18 hónapos összehasonlító tesztet az 1000L-es Flexcube (mindhárom 
permeabilitási szint) és 100% újhordó felületnek megfelelő BarriQ, illetve a 6 legnépszerűbb pincészet hordói 
között. Az egyik Cabernet Sauvignon tétel több mint 18 hónapos érlelést kapott az 1000L-es Flexcube-ban és 
a hagyományos hordókban. A kísérlet célja az volt, hogy a Flexcube és a különböző csúcsminőségű 300L-es 
hordókban érlelt bor tudja-e ugyanazt a minőséget hozni, vagyis, hogy bekerülhet-e a végső házasításba mindkét 
érlelt tétel?

A kísérlet kivételesen jó eredményt hozott, és azóta alkalmazzuk a Flexcube-ot. Azóta több mint 60000 liter magas 
minőségű bort érleltünk Flexcube Új Generációs Hordókban.”



Esettanulmány
Ha egy kicsivel feszesebben redukált fázisban akarjuk tartani a bort, van rá lehetőség, hogy aztán az érlelés 
későbbi szakaszában a gyorsabb érleléshez nagyobb permeabilitást válasszunk.”

Mik voltak a legfontosabb megfigyelései?
„Az erjedés sebessége azonos volt. A SO2 szempontjából az összes kénessav szintje a hagyományos hordók 
esetében magasabb értékkel zárult, ez azt mutatja, hogy a hordókban nagyobb mennyiségű SO2 használatára 
volt szükség, mint a Flexcube-ban.

A töltögetési mennyiségek: a Flexcube esetében (az első 3 hónap után) egyértelműen kevesebb volt.  A hordók 
használatánál sokkal nagyobb jelentősége van a hőmérsékletnek és a páratartalomnak, míg a Flexcube-nál a 
páratartalom nem olyan lényeges.

Volt olyan hordó, amely gyorsabban adta ki magából a fás karaktert, mint a BarriQ. Ez teljesen nyilvánvaló volt 
(érzékszervileg), viszont a teljes integrációt az idő függvényében vizsgáltam, olyan boroknál, amelyeket palackozás 
előtt akár két évig is hordóban akarok tartani. A BarriQ mindig elegáns, jól strukturál és ízgazdag.

A végső érzékszervi megítélésnél a hordók és a Flexcube fej fej mellett végeztek, tehát a Flexcube Új Generációs 
Hordója teljes mértékben összehasonlítható az új tradícionális hordókkal. Szívesen használnám a Flexcube-ot és 
a BarriQ-ot még a legmagasabb minőségi és árkategóriába sorolt boraink esetében is.”

A Flexcube Új Generációs Hordó mely tulajdonságait tartja a legfontosabbnak?
„A hagyományos hordókhoz képest a Flexcube elemeire bontja azt, amit a hagyományos hordó tesz, majd újra 
összerakja, de a borkészítés folyamatának szempontjából rugalmasabban, alkalmazhatóbban és gyorsabban.

Ha el tudod érni ugyanazt az eredményt költséghatékonyabb módon, akkor nyert ügyed van. A Flexcube nagyon 
jól működik: permeábilis, semleges, funkcionális. A megfelelő eredmény eléréséhez, a legfontosabb a hordó 
minőségű tölgy. A puding próbája az evés: amikor a BarriQ tölgyet kóstolom – ma épp a 2015-ös Syrah-mat, 
amiben BarriQ Tronçais donga van – egyszerűen tökéletes, integrálódott és elegáns.

A Flexcube-bal sokkal hatékonyabban lehet kihasználni a tölgyet, miközben az ökológiai lábnyomunk csökken, és 
ez nagy előny. A hordó gyönyörű bútordarab, kivételesen hasznos, de vannak vele járó problémák.

A legtöbb borász úgy véli, hogy bármi, ami nem hordó, az nem is lehet hordó minőségű. Eddig nem állt 
rendelkezésünkre olyan jó minőségű tölgy, ami nem hordó formájú, de ma már van a BarriQ ami a Flexcube-
al párosítva igazi hordó replika. Szomorú, de a tölgy-extrakció kinetikáját még azok sem értik, akik használnak 
hordókat. A hordó hagyományos eszköz, ezért szeretjük, imádjuk, és úgy hisszük tökéletes, pedig több szempontból 
nem az. A hordót, hordótisztítást és tárolást körüllengi egyfajta marketingromantika és a hagyomány. Egy biztos, 
ha az én portfóliómban négy hordókészítőnek lesz hely, boldogan választom az egyiknek a Flexcube-ot.”
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További 
esettanulmányok

Wayne Donaldson
Donaldson Wines, Napa Valley, USA 

Fajta: Rutherford Cabernet Sauvignon

Évjárat: 2015
Flexcube permeabilitás: Közepes, Magas
Flexcube méret: 1,000L/10HL
Alkalmazott tölgy: BarriQ Francia Klasszikus blend 
pörköletlen fejjel, 100% újhordó felület
Hagyományos hordók: Baron; Saury; Nadalie és Oak 
Masters Selection
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További 

esettanulmányok

Mi volt a teszt célja?
„Minden szempontból össze akartuk hasonítani a hagyományos hordót és a Flexcube Új Generációs Hordót. A 
Flexcube esetében 100% újhordó felületnek megfelelő BarriQ-ot használtunk, ami 1000 liternél 16,5 kg BarriQ 
dongát jelentett.”

Milyen eljárást alkalmazott?
„A préselt bor ugyanakkor került a hagyományos hordókba és a Flexcube-ba, az almasavbontás már ezekben 
történt. Baron, Saury, Nadalie, és Oak Masters Selection hordókat használtam. A másodlagos erjedést követően, 
a borokat lefejtettük és kéneztük, majd visszafejtettük az adott hordóba vagy a Flexcube-ba. Minden munkálatot 
párhuzamosan végeztük.

Egy fejtést végeztem. Először médium permeabilitású Flexcube-ot használtunk, de fontos megérteni a bor stílusát, 
és alkalmazkodni hozzá. Most már hajlok arra, hogy magasabb permeabilitású Flexcube-ot használjak, mivel a 
Napa Cabernet-nek intenzívek a tanninjai. A Flexcube egyik előnye, hogy lehetőség van erre a flexibilitásra.



A tögy tudatos használata

A tradicionális hordóban az érlelés során értékes borunk a hordó belső 
felületének mindössze 3-5 mm vastagságú részével érintkezik, ami a felhasznált 
teljes tölgymennyiség 20%-a. Az évszázados tölgy fennmaradó 80%-a soha nem 
érintkezik borral, nem éri el borászati alkalmazásának célját, csupán mutatós 
oxigénáteresztő tárolóedényként szolgál.

Bár tisztában vagyunk vele, hogy hagyományosan ez így működik, a Flexcube-
nál hisszük, hogy lehet ennél sokkal hatékonyabb és fenntarthatóbb módon 
gazdálkodni az évszázados tölgy alapanyaggal. Hisszük, hogy az értékes tölgy 
egyszerű tárolóedényként való alkalmazása a végéhez közeledik, csak annyit 
használjunk belőle, amennyire szükségünk van – borászati célra.

A hordót, mint tárolóedényt, egy nagyon innovatív oxigénáteresztő polimer héjjal 
helyettesítettük, és a tölgy használatát illetően csupán arra fókuszálunk, amire 
szükség van: a borászati szempontból fontos jellemzőkre. A BarriQ hordódongát 
úgy terveztük, hogy a borba merülve aromáival és tanninjaival gazdagítsa azt az 
érlelés ideje alatt. Megváltoztattuk a hordó formáját. A tölgy alapanyag teljesen 
ugyanaz - hordó alapanyag, de nincs meghajlítva és nem fogják körbe abroncsok. 
A forma ezen evolúciója azt eredményezte, hogy nőtt a kontaktfelület, mivel a 
fa teljesen belemerül a borba, beleértve a dongák végét is. Ez nagyon fontos 
különbség, mivel így a bor szabadon áramolhat végig a fa szállítónyalábjain a 
donga teljes hosszában, miközben a tölgy aromái gazdagítják. Így az érlelés 
optimális és teljes lesz.

Az Új Generációs Hordó hétszeresére növeli a 
tölgy alkalmazásának borászati hatékonyságát

a hagyományos hordóhoz képest!
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Még többet a 
környezettudatosságról

A Barriq hordódonga 
PEFC tanúsítvánnyal 
rendelkezik, ami a világ 
legnagyobb erdészeti 
tanúsító rendszere 
– célja a globális és 
lokális erdőgazdálkodás 
megváltoztatása, hogy 
mind élvezhessük azokat 
a környezeti, társadalmi 
és gazdasági előnyöket, 
amelyet erdeink 
nyújtanak.

PEFC: Pan European Forest Certification
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A leghatékonyabb hordó

A szőlő, a hordó és a csomagolási költségekkel együtt, egy borászat legmagasabb működési 
költsége a munkaerő. Ennek jelentős része a hagyományos hordók kezelési költsége. Mi lenne, ha 
ezt a költséget a negyedére csökkenthetnénk egy okosabban megtervezett hordó alkalmazásával?

Ügyfeleink kedvence a 265 Gal/1000L Flexcube, amely egyenértékű 4,4 tradicionális 225L hordóval, 
de csak egy hordóra eső karbantartást igényel. Az Új Generációs Hordót könnyebb tisztítani, 
megtölteni, feltöltögetni, kénezni, üríteni, mozgatni és rakatolni, akár ismételten is.

Mi több, az Új Generációs Hordó a ma elérhető legjobb helykihasználású hordó.

Hely igény / 
Kihasználtság Rakat Egység 

kapacitás
Egység / 

100m2
Teljes kapacitás / 

100m2

Új Generációs Hordó 4 1,000L 224 224,000L

Tradicionális Hordó 6 225L 600 135,000L

4.7
 m

(1
5.4

 ft)

4.8
 m

(1
5.8

 ft)

0.1
5 m

(6
 in

ch
es

)

10 m X 10 m
(33 ft x 33 ft approx.)

0.6 m
(2.0 ft)

10 m X 10 m
(33 ft x 33 ft approx.)

0.6 m
(2.0 ft)
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Flexcube specifikációk

1,000 litres/10hl

1,500 litres/15hl

2,000 litres/20hl

Szélesség 1,150mm Tára 110kg Szállítás 2 Flexcubes

Hosszúság 1,150mm Teljes 1,110kg Tárolás 4 Flexcubes

Magasság 1,222mm

Szélesség 1,150mm Tára 126kg Szállítás 1 Flexcube

Hosszúság 1,150mm Teljes 1,626kg Tárolás 2 Flexcubes

Magasság 1,624mm

Szélesség 1,150mm Tára 135kg Szállítás 1 Flexcube

Hosszúság 1,150mm Teljes 2,135kg Tárolás 2 Flexcubes

Magasság 2,025mm

Még többet  
a Flexcube-ról

BarriQ specifikációk

  BarriQ – Grand BarriQ – Petite LBarriQ

Összetétel 8-11 darab 6-9 darab 24 darab

A csomag súlya 
(15% nedvességtart) 9.25kg 6.16kg  5kg

Vastagság  23mm 23mm 12mm

Hossz  Vegyesen
950/600/475 mm

Vegyesen
950/600/475 mm 950mm

Szélesség
50-100 mm közt változik

(Bordeaux Château barrel 
standard)

50-100 mm közt változik
(Bordeaux Chteau barrel 

standard)
27mm

Érleltség Természetes, 24+ hó Természetes, 24+ hó Természetes, 24+ hó

Pörköltség Hőáramlásos Hőáramlásos Hőáramlásos

Ajánlott kontakt idő  9-18 hónap 9-18 hónap 6-12 hónap

EXTRAKCIÓS DÓZIS RÁTÁK

1,000L Flexcube 1 csomag 60%-os újhordó 
felülettel egyenlő

1 csomag 40%-os újhordó 
felülettel egyenlő

1 csomag 31%-os újhordó 
felülettel egyenlő

1,500L Flexcube 1 csomag 40%-os újhordó 
felülettel egyenlő

1 csomag 27%-os újhordó 
felülettel egyenlő

1 csomag 21%-os újhordó 
felülettel egyenlő

2,000L Flexcube 1 csomag 30%-os újhordó 
felülettel egyenlő

1 csomag 20%-os újhordó 
felülettel egyenlő

1 csomag 16%-os újhordó 
felülettel egyenlő
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Még többet a BarriQ-ról  

és a LBarriQ-ról
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