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VASONGROUP je že več let sinonim za precizno enologijo. V središču podjetja sta dve pomembni instituciji 
italijanske industrije hrane in vina: Enologica Vason Spa in Juclas srl.

Od zgodnjih osemdesetih let prejšnjega stoletja podjetji Vason Spa Oenology in Juclas Ltd. razvijata pomembne 
aplikacije in tehnologijo povezano z vinarstvom, kar jima je omogočilo navezati  stik in vzpostaviti sodelovanje z 
najboljšimi pridelovalci vina, sadnih sokov in grozdnega mošta na svetu.

Podjetje VASONGROUP je bilo ustanovljeno v središču regije Valpolicella, že več kot 40 let pa nadzira nacionalno 
vinsko industrijo z vsakodnevnimi interakcijami. Za svojo rast se ima podjetje zahvaliti standardu svojega 
ustanovitelja Giancarla Vasona, in sicer dodobra se posvetiti zahtevam vsakega vinarja pri iskanju rešitev za 
vsakodnevne probleme vodij vinskih kleti.

Odločitev o postavitvi internega laboratorija je pokazatelj filozofije podjetja. Vsako leto podjetje vloži približno 
5 % dobička v raziskave in razvoj. Za družino Vason biti najnaprednejši ni le izbira, temveč nujnost.

Spretnosti, razvite v sodelovanju z najbolj spoštovanimi mednarodnimi raziskovalnimi inštituti, nam omogočajo 
vsaki posamezni stranki ponuditi celostno storitev, ki sledi celotnemu proizvodnemu procesu: raziskave, kemična 
in mikrobiološka analiza, personalizirane aplikacije in rešitve, podporna mreža, spremljanje v realnem času, ki 
ga izvajajo usposobljeni tehniki, in laboratorijski testi za optimizacijo industrijskih procesov (klarifikacija, filtracija, 
stabilizacija, sterilizacija).

VASONGROUP
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TRAJNOSTNI IZDELKI IN REŠITVE

Podjetje Enologica Vason spa je specializirano za izbiro surovin in pripravo izdelkov, namenjenih specifični rabi 
na področju vinarstva in industrije pijač: biotehnologija, adjuvansi, tradicionalni klarifikatorji in klarifikatorji brez 
alergenov, stabilizatorji in naravni konzervansi.

Storitve, ki jih ponuja Enologica Vason spa, predstavljajo hiter odziv na zahteve podjetij v industriji pijač. Te stalne 
izmenjave omogočajo podjetju Enologica Vason pridobiti nove izkušnje in utrditi že obširno strokovno ozadje.

Zadovoljstvo strank je temeljno načelo filozofije podjetja. Ne želimo le pridobiti zaupanja, ampak ga tudi 
ohranjati.

INNOVATINI SISTEMI ZA PRIDELAVO VINA IN PIJAČ

Podjetje Juclas srl je bilo ustanovljeno kot odziv na povpraševanje po tehnoloških rešitvah, ki zadovoljujejo zlasti 
zahteve industrije hrane in vin, na podlagi potreb, ki so jih izrazile stranke. Tehniki podjetja Juclas so nenehno 
v stiku z različnimi podjetji in ustvarjajo ter razvijajo popolnoma prilagodljive sisteme kot odziv na nekatere 
zelo kompleksne zahteve. Rezultat je razvoj pomembnih mehanskih, hidravličnih, električnih, pnevmatičnih in 
elektronskih »prilagojenih rešitev«.

Juclas je zasnoval in implementiral nekaj revolucionarnih sistemov, kot sta membranska vinska stabilnost (ED) 
in suha kvasna rehidracija ter predhodno kondicioniranje (Easyferm). Opremljen z najmodernejšimi orodji, Juclas 
dobavlja industrijsko in sanitarno opremo, kot so mikro-filtrirni sistemi za vino ali klarificirane pijače, ki so na voljo 
tudi v popolnoma avtomatizirani različici (SOFOS), elektronski in avtomatski laboratorijski test za nadzor filtracijskih 
parametrov vina in čistih pijač, namenjen za mikrofiltracijo (QFT, Test kakovosti filtriranja in Kakovost FIT).

ZELENI

V zadnjih nekaj letih so bili zastavljeni pomembni cilji za obravnavanje podnebnih sprememb (Kjotski protokol, 
Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja, Evropski program o podnebnih spremembah) z 
namenom zmanjšanja globalnih ravni toplogrednih plinov.

Od leta 2009 si VASONGROUP prizadeva za zmanjšanje emisij CO2 v proizvodnih procesih, prvi jasen pokazatelj 
doseženih rezultatov pa je certifikat – UNI ISO 14064-
1. Ta certifikat je podjetje prejelo leta 2010 v zvezi z emisijami CO2 in drugimi emisijami toplogrednih plinov 
nekaterih proizvodov, sedaj pa velja za celotno podjetje.

Enologica Vason je prvo enološko podjetje, ki je prejelo certifikat UNI ISO 14064-1, s čimer se je še enkrat 
dokazalo kot inovativno in vizionarsko podjetje ter podjetje z občutkom za trajnostni razvoj vinske industrije, 
katere sestavni del je tudi samo.
Ta okoljska zaveza pa ni omejena zgolj na certifikate. Oddelek za energetsko upravljanje je raziskal in izbral 
zanesljivega partnerja, ki je sposoben dobavljati ‘100 % čisto energijo’.
Partnerstvo z Multiutility S.p.A. pomaga podjetju VasonGroup aktivno prispevati k zmanjševanju onesnaževanja, 
saj je usmerjeno v oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom ter spodbujanje in širjenje uporabe čiste 
energije.

Za VasonGroup spoštovanje okolja ni le filozofija, ampak vsakodnevna zaveza konkretnih odločitev in 
nenehnih naložb.

VASONGREEN
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EPERNAY 2 Saccharomyces cerevisiae: sev, toleranten na nizke temperature, ki se uporablja pri fermentaciji belih 
vin iz nevtralnega ali aromatičnega grozdja. Primeren za uporabo z aromatičnimi rdečimi sortami.

FLAVOUR 2000 Saccharomyces cerevisiae: za povečevanje fermentacijskih arom, kar pripelje do svežih in sadnih vin. 
Priporočena uporaba pri fermentaciji večine belih in rosé vin ter mladih aromatičnih rdečih vin.

MONTRACHET Saccharomyces cerevisiae: fermentacijska energija, zaokroženost in ravnovesje, odlična odpornost na 
SO2. Pri fermentaciji rdečega grozdja zagotavlja proizvodnjo odličnih vin.

BAYANUS P.C. Saccharomyces bayanus: še posebej primerne za fermentacijsko pridobivanje, sekundarno fermenta-
cijo in težko fermentacijo. Zelo odporne na alkohol in žveplov dioksid.

NOUVEAUX FERMENTS Saccharomyces bayanus: francoska rešitev za kakovostno peneče vino. Izbrane v Šampanji zaradi svoje 
prefinjenosti in kakovosti. Odlične za klasično in charmat metodo.

L.P.A
Saccharomyces bayanus: prefinjenost in kakovost. Zagotavljajo zanesljiv in hiter začetek fermentacije 
tudi v prisotnosti visoke koncentracije alkohola. Uporabljajo se pri staranju skozi batonnage (mešanje 
droži).

Sev Epernay 2 Flavour 2000 Montrachet Bayanus PC Nouveaux Ferments LPA

Vrsta Saccharomyces 
cerevisiae

Saccharomyces 
cerevisiae

Saccharomyces 
cerevisiae

Saccharomyces 
bayanus

Saccharomyces 
bayanus

Saccharomyces 
bayanus

Izvor Šampanija

Toleranca na 
alkohol (% vol) Manj kot 15 Manj kot 15 Manj kot 15 Manj kot 15 Manj kot 15 Manj kot 15

Izkoristek 
alkohola 
(% vol/g sladkorjev)

0.058 0.057 0.058 0.057 0.057 0.056

Optimalna
temperature (°C) 12 - 30 14 - 28 10 - 35 11 - 30 15 - 35 15 - 35

Proizvodnja SO2 Nizka Visoka Nizka Srednja Nizka Nizka

Delovanje na 
jabolčno kislino 
(-%)

35 - 45 25 - 35 25 - 35 20 - 30 20 - 25 25 - 35

Proizvodnja 
glicerola Visoka Srednja Srednja Srednja Srednja Srednja

Priporočljivost 
v prisotnosti 30 
ppm bakra

Ni zaznana Ni zaznana Brez kons. Ni zaznana Ni zaznana Ni zaznana

Aromatične 
lastnosti

Daje sveže in sadne 
note

Proizvodnja 
ß-feniltanola Neutralnost Čistost Prefinjenost Razpon in blagost

Absorpcija 
Antociani Ni zaznana Povprečna Nizka Ni zaznana Nizka Ni zaznana

Posebne 
značilnosti

   • Sev, toleranten na 
nizko temperaturo 
z omejeno 
proizvodnjo 
acetaldehida, 
piruvične kisline in 
višjih alkoholov

  • Priporočen za 
fermentacijo mošta 
pri nadzorovani 
temperaturi

   • Sev, izoliran za 
proizvodnjo belih 
in rosé vin ter zlasti 
novih vin

   • Posebej 
priporočen 
za povečanje 
aromatičnih 
lastnosti

 • Sev, izoliran 
pri fermentaciji 
rdečega mošta 
brez nadzora 
temperature

   • Sev izoliran za 
fermentacijo 
penečih vin

   • Daljši stik s 
kvasovkami za 
fermentacijo daje 
note hrustljavega 
kruha

  • Kvasovke, izolirane 
pri proizvodnji 
penečih vin in 
šampanjca

  • Ni prestal šoka 
dehidracije

  • Kvasovke, 
priporočene za 
predelavo penečih 
vin 

KVASOVKE

 TRADICIONALNA LINIJA

TADICIONALNA LINIJA - PODROBNOSTI

RAZVOJ KAKOVOSTI PRI FERMENTACIJI
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Sev ERSA 1376 VP5

Vrsta Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces 

cerevisiae

Izvor
ERSA 

izoliran sev
Sev izoliran iz 

CPSVV

Toleranca na alkohol (% vol) 13 16

Izkoristek alkohola 
(% vol/g sladkorjev)

Ni zaznana 0.058

Optimalna
temperatura (°C) 15 - 30 Ni zaznana

Proizvodnja SO2 Srednja Nizka

Delovanje na jabolčno kislino 
(-%) Ni zaznana približ. 25

Proizvodnja glicerola Srednja Srednja

Priporočljivost v prisotnosti 
30 ppm bakra Ni pripor. Ni zaznana

Aromatične lastnosti Tiolni aromatični izrazi Sortni aromatični izrazi

Absorpcija Antociani Ni zaznana Ni zaznana

Posebne značilnosti   • Sev izbran iz ERSA za 
proizvodnjo Sauvignon 
Blanca

 •   Visoka aktivnost 
sproščanja in pretvorbe 
tiolnih aromatskih 
prekurzorjev

 •  Sev, ki se posebej 
priporoča za 
pridelavo rdečih 
vin, ki jih odlikujejo 
predvsem sadne 
arome (češnje, črne 
češnje), intenzivne in 
obstojne

ERSA 1376 Saccharomyces cerevisiae: za sadne, intenzivne in obstojne sorte belih vin, povečujejo izražanje tiola

VP5 Saccharomyces cerevisiae: za rdeča vina, ki jih odlikujejo aromatične note rdečega jagodičevja (češnje, 
črne češnje), intenzivne in obstojne

XT Preučena mešanica različnih kvasovk za povečanje tiolov v vinu. Sinergijsko delovanje kvasovk daje 
več kompleksnosti končni cvetlici.

SAFEFRUIT Mešanica razlčnih kvasovk, ki razkriva sadnost in note robid. Izboljša občutek v ustih in zaokroženost. 
Primerne za pomembna rdeča vina.

FRESH FRUIT Preučena mešanica različnih vrst kvasovk primerna za sadna rdeča in rose vina. Odlična za upočasnjeno 
fermentacijo in fermentacijo pod težkimi pogoji.

KVASOVKE

iFRUIT® LINE

COMBO APPROACH® LINE

iFRUIT® LINE - DETAILS

XT SAFEFRUIT FRESH FRUIT

Saccharomyces 
cerevisiae

Saccharomyces 
cerevisiae

Saccharomyces 
cerevisiae

Sev izoliran s strani 
Enologica Vason

Sev izoliran s strani 
Enologica Vason

15,5 17 17

0,059 0,057 0,059

12-30 14-30 14-30

Nizka Srednja Nizka

30-40 35 približ. 30

Srednja Visoka Srednja

Ni zaznana Ni zaznana Ni zaznana

tioli Sadnost, polnost Svežina, sadje

Ni zaznana Nizka Nizka

  • Razvite za 
razkrivanje 
tiolnih spojin

• Dobra toleranca 
na alkohol

•  Kvasovke 
primerne 
za sadna in 
zaokrožena 
rdeča vina visoke 
kakovosti

 •  Primerne za 
rdeča in rosé 
sadna vina, 
ki jim dajejo 
svežino

 •  Odlične za 
zaustavljene 
in težke 
fermentacije
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PREMIUM® BLOSSOM Saccharomyces cerevisiae: za pridelavo vina iz aromatičnega belega grozdja. Poudarja cvetne in sadne 
arome, primerno za fermentacijo v barik sodih.

PREMIUM® CHARDONNAY Saccharomyces cerevisae: aromatična prefinjenost in fermentacijska učinkovitost. Čista in elegantna v 
drugi fermentaciji. Izbrana za proizvodnjo klasičnih vin.

PREMIUM® PROSECCO Saccharomyces cerevisiae: aromatična prefinjenost. Izbrana zaradi svoje proizvodnje prestižnih mirnih in 
penečih vin, procesiranih v steklenici ali avtoklavu.

PREMIUM® TIOL Saccharomyces bayanus: za proizvodnjo aromatičnih sort za pridobivanje kompleksnih, prefinjenih, 
elegantnih in tiolnih vin. 

PREMIUM® 3MH Masimalni poudarek tiolov, poudarjanje aromatičnih cvetnih arom, za sveža in tiolna vina.

Sev Premium® Blossom Premium® Chardonnay Premium® Prosecco Premium® Tiol Premium® 3MH

Vrsta Saccharomyces 
cerevisiae Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces 

cerevisiae
Saccharomyces 

cerevisiae
Saccharomyces 

cerevisiae

Izvor Valdobbiadene (IT)

Toleranca na 
alkohol (% vol) 14 15 14 14.5 14.5

Izkoristek 
alkohola 
(% vol/g sladkorjev)

0.058 0.059 0.058 0.06 0.06

Optimalna
temperatura (°C) 10 – 30 14 – 28 10 – 35 14 – 25 15 – 23

Proizvodnja SO2 Nizka Nizka Srednja Nizka Nizka

Delovanje na 
jabolčno kislino 
(-%) 

25 – 35 35 – 45 25 – 35 10 – 20 10

Proizvodnja 
glicerola Srednja Visoka Srednja Srednja Srednja / Nizka

Priporočljivost v 
prisotnosti 
30 ppm bakra

Ni priporočljivo Priporočljivo Ni priporočljivo Ni zaznano Ni priporočljivo

Aromatične 
lastnosti Cvetne sadne arome Poveča sortne lastnosti Poveča aromatične 

lastnosti Tioli Tioli

Absorpcija 
Antociani Ni zaznana Ni zaznana Ni zaznana Ni zaznana Nizka

Posebne 
značilnosti

 • Poudarja cvetne 
in sadne arome, 
primerno za 
fermentacijo v barik 
sodih.

 • Kiler tip

•  Sev, primeren za fermentacijo in 
ponovno fermentacijo imenitnih 
belih vin, proizvedenih tudi v 
tlačni posodi

•  Visoka odpornost na Cu ga dela 
primernega za fermentacijo 
grozdja v stanju ogroženega 
zdravja, posušenega grozdja in 
organskega grozdja

•  Sev, naveden pri fermentaciji 
belih vin v barikih

•  Posebej priporočen 
pri predelavi penečih 
vin

•  Izboljša aromatične 
lastnosti vina

•  Za proizvodnjo 
aromatičnih sort 

•  Za pridobivanje 
kompleksnih, 
prefinjenih, 
elegantnih in tiolnih 
vin. 

•  Masimalni poudarek 
tiolov

•  Poudarjanje 
aromatičnih cvetnih 
arom, za sveža in 
tiolna vina.

KVASOVKE
RAZVOJ KAKOVOSTI PRI FERMENTACIJI

PREMIUM® LINE - BELA VINA

N
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PREMIUM® LINE - PODROBNOSTI
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PREMIUM® LINE - DETAILS

Sev Premium® Supertuscan Premium® Zinfandel Premium® Rouge

Vrsta Saccharomyces 
cerevisiae

Saccharomyces 
cerevisiae

Saccharomyces 
cerevisiae

Izvor
Sev izoliran s strani 
Vason Enologica na 
hribovju Senese (IT)

Sev izoliran s strani 
Vason Enologica v 

Salentu (IT)
Bordeaux

Toleranca na 
alkohol (% vol) 17 19 17

Izkoristek alkohola 
(% vol/g sladkorjev)

0.057 0.059 0.057

Optimalna
temperatura (°C) 15 – 30 14 – 35 11 – 30

Proizvodnja SO2 Low Medium Low

Delovanje na 
jabolčno kislino (-%) 10 – 20 25 – 35 25 – 35

Proizvodnja 
glicerola Visoka Visoka Visoka

Priporočljivost v 
prisotnosti 
30 ppm bakra

Ni priporočljivo Ni priporočljivo Ni zaznana

Aromatične 
lastnosti Izboljša sadne note Nevtralne Izboljša sortne 

značilnosti rdečih vin

Absorpcija 
Antociani Nizka Nizka Nizka

Posebne značilnosti •  Kvasovka označena pri 
fermentacijah

    z visoko vsebnostjo 
alkohola

•  Stimulira FML v 
kombinaciji z Amar04

• Kvasovka označena 
pri fermentacijah

   z visoko vsebnostjo 
alkohola

• Nizka proizvodnja 
ocetne kisline

•  Ohranja vsebnost 
resveratrola

•  Zelo hitra 
fermentacijska 
kinetika

•  Zavira jabolčno 
kislino

Premium® Fructo Premium® ZeroPiù

Saccharomyces 
bayanus

Saccharomyces 
cerevisiae

Sev izoliran s strani 
Enologica Vason

18  Manj kot 17

0.054 0.057

18 – 30 15 – 30

Low Low

25 – 35 10 – 20

Visoka Visoka

Ni priporočljivo Ni priporočljivo

Nevtralne Tioli

Visoka v primeru 
vrenja  pri drožeh Nizka

• Priporočljiva za 
refermentacijo 
in sekundarno 
refermentacijo

• Priporočljivo 
pri zaustavitvi 
fermentacije

•  Proizvaja nizko stopnjo 
SO2

•  Stimulira FML v 
kombinaciji z Amar® 
04

PREMIUM® LINE - RED WINES AND SPECIFIC WINE-MAKING

AMAR04®

PREMIUM® 
SUPERTUSCAN

Saccharomyces cerevisiae: struktura, harmonija, odličnost. Kvasovka, primerena za proizvodnjo 
rdečih vin z odlično strukturo in visoko vsebnostjo alkohola, stimulira MLF. Dolga prefinjenost

PREMIUM® ZINFANDEL Saccharomyces cerevisiae: izbrana v Salentu iz prve žetve Mandurie za povečanje mednarodnih 
stilov, primerna za upravljanje fermentacij z visoko vsebnostjo alkohola

PREMIUM® ROUGE Saccharomyces cerevisiae: struktura, harmonija in tipične značilnosti. Izbrana v regiji Bordeaux za 
proizvodnjo kakovostnih rdečih vin, namenjenih izboljšavi v barriku in staranju

C
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PREMIUM® FRUCTO Saccharomyces bayanus: varna pri težavni fermentaciji in fermentacijskem pridobivanju. Izbrana 
zaradi svoje posebne asimilativne zmožnosti fruktoze. Odlična za zaustavljene fermentacije

PREMIUM® ZERO PIÙ Saccharomyces bayanus: kvasovka, izbrana zaradi svoje omejene sposobnosti proizvodnje žveplovega 
dioksida. Primerna za proizvodnjo belih, rdečih in rosé vin, v skladu s priporočenimi postopki

Amar04®
Oenococcus oeni

Izolirana iz vina Amarone s strani Univerze v Veroni, je sposobna izvesti popolno in čisto MLF, brez 
proizvodnje biogenih aminov. Odlična za vina z visoko koncentracijo, strukturo in alkoholom. Amar04® 
proizvaja CHR Hansen izključno za Vason Group

Chard15
Oenococcus oeni

Izbrana zaradi svoje sposobnosti doseganja čiste MLF brez proizvodnje biogenih aminov. Posebej 
primerna za vrhunska bela vina, je ponavadi opisana kot sredstvo za izboljšanje sadnosti in v 
občutka v ustih.

KVASOVKE

7



FLOTTOZIMA® L Encimska skupina z visoko pektolitično aktivnostjo za zahtevne klarifikacije, specifična za flotacijo. L

FLOTTOZIMA® P Encimska skupina z visoko pektolitično aktivnostjo za zahtevne klarifikacije, specifična za flotacijo. P

FLOTTOZIMA® PLUS Encimska skupina z visoko pektolitično aktivnostjo za zelo zahtevno flotacijo. P

ZIMACLAR® FLOT Encimska skupina z visoko pektolitično aktivnostjo za zahtevne klarifikacije, odlična za flotacijo L

DECAZYM® Encimska skupina z visoko pektolitično aktivnostjo, specifična za dekanter. L

ZIMACLAR® Koncentriran encimski pripravek za klarifikacijo belega mošta in mladih vin. P

ZIMACLAR® pH3 Visoko aktiven encimski pripravek z nizkim pH-jem za klarifikacijo belega mošta in mladih vin. P

ZIMACLAR® PLUS Koncentriran encimski pripravek za boljšo klarifikacijo belih vin in mošta. P

ZIMAFLOW Pektolitični in Beta-betaglukonaze encimski pripravek za boljšo filtrabilnost vin. L

ZIMASKIN® Encimski pripravek, specifičen za pridelavo vina iz belega grozdja z maceracijo. L

ZIMARED® PLUS Encimski pripravek za proizvodnjo rdečih vin, vzpodbuja izločanje antocianinov in polifenolov. P

EXTRARED L Encimski pripravek z visoko aktivnostjo ekstrakcije barve za rdeča vina. Specifičen za konec maceracije. L

ZIMAFRUIT® Encim za ekstrakcijo in osvoboditev iz lupin sortnih aromatskih sestavin in za klarifikacijo. P

MANNOZYM® Encimski pripravek Beta-glukanaze z lizogensko aktivnostjo za klarifikacijo in filtracijo vin iz grozdja, ki ga je prizadel botrytis. P

ZIMAROM® Glikozidazni in pektolitični encimski pripravek za klarifikacijo aromatskih moštov. P

BACTOZYM® SG Visoko topen encimski pripravek lizocima za uravnavanje malolaktične fermentacije. P

THERMOZIMA® Encimski pripravek, specifičen za postopek termo maceriranja. L

KLJUČ:    L=TEKOČI IZDELEK    P=IZDELEK V PRAHU

V STARTER 
PREMIUM® T - D Regulator hranil in fermentacije, sprosti potrebne snovi, da zagotovi čisto in varno 

fermentacijo. Odličen v procesu pied de cuve. 

V STARTER AROM D Regulator hranil in fermentacije. Odličen za belo vino pri redukciji in pridobivanju čistih vin 
in polnega aromatičnega izraz.

V STARTER FRUIT T - D Regulator hranil in fermentacije, specifičen za sladko in sadno aromatično cvetlico.

V STARTER TF T - D Regulator hranil in fermentacije, za izboljšanje sortnih, sadnih in cvetličnih arom med 
fermentacijo

FOSFOACTIV
PREMIUM® F - C - D Nov koncept hranila za kvasovke na osnovi amonijevega fosfata in derivatov kvasovk. 

Uporabljati, če fermentacija že poteka.

V ACTIV PREMIUM® F - T - C - D Nov koncept popolnega hranilnega in fermentacijskega regulatorja. Zagotavlja popolno 
fermentacijo tudi v težkih pogojih.

SMARTVIN® ACTIV F - T - C - D Celotni fermentacijski bioregulator s hranilnim in počasnim sproščanjem, peletiziran; 
zmanjša prah v kleti.

D.A.P. ACTIV F - T - C Uravnoteženo hranilo za kvasovke na osnovi amonijevega fosfata in tiamina, brez sulfatov. 
Zagotavlja potreben Yan (kvas absorbirajoči dušik), ki podpira rast kvasovk.

V ACTIV F - S - T - C Hranilo na osnovi amoniaka, obogateno s tiaminom.

V ACTIV SUPER F - S - T - C Hranilo za kvasovke na osnovi klasične formulacije amonijevega fosfata in tiamina: sodeč 
po študijah,  izboljša rast populacije kvasovk.

BOOSTER ACTIV
PREMIUM® T - C - D Fermentacijski prehranski dodatek z ekskluzivnim detoksifikacijskim delovanjem in oskrbo 

z vitamini. Uporabljati po začetku fermentacije.

V ACTIV SCORZE D Specifična za absorpcijo strupenih spojin v moštu.

Ključ:   =AMINO DUŠIK  =AMONIJEV ION   F= FOSFAT  S= SULFAT   T=TIAMIN   C= CELULOZA   D= KVASNI DERIVAT

AKTIVATORJI IN ENCIMI

ENCIMI

RAZVOJ KAKOVOSTI PRI FERMENTACIJI

VEČJA VREDNOST KAKOVOSTI GROZDJA

N
E
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E

W
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ENCIMSKA EKSTRAKCIJA
BARVE

VEČKRATNI 
ODMERKI

LOKALIZIRANO

DIFFERENCIRANO

GROZDJE    MEČKANJE        MOŠT             FERMENTACIJA         FILTRIRANJE

FRAKCIONIRANO

KAKO INTERVENIRATI

LOKALIZIRANO

KJE INTERVENIRATI

DIFERENCIRANO

2 ENCIMA = 2 DELOVANJI

KONČNI REZULTAT

1. DAN  2. DAN  6. DAN

Tradicionalni sistem

Frakcija

Koncentracija celega odmerka sčasoma izgubi aktivnost zaradi inaktiva-
cije encimov (alkohol, tanini). Uporaba enake količine ZI-MARED® PLUS 
razdeli doziranje na tri dele, kar zagotavlja prisotnost encima – in s tem 
barvno ekstrakcijo – v celotnem procesu.

Uporabite dva specifična encima v dveh različnih fazah: ZIMARED® 
PLUS, frakcioniran skozi maceracijo, in EXTRARED L prvi dan filtriranja. 
To omogoča diferencirano delovanje encimov.

Brez encima
Test

IN
TE
NS
ITY PF

T

AN
TH
OC
IA
NS

Encim, odmerjen prvi dan
Start

Encim, odmerjen prvi dan stiskanja
Konec

ZIMARED®PLUS + EXTRARED L 
v skladu z opisanim postopkom

Fracionirano

Distribuirati ZIMARED® PLUS ČEZ CELOT-
NO STISKANO MASO je zaman. Koncentri-
ranje odmerka na pokrovčku in torej na lupi-
nah daje encimu čas za delovanje.

BARVA

Sistem Vason (primer v 7. dneh)
1. DAN  3. DAN                 6. DAN
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PRIDELAVA BELEGA VINA 
Z REDUKCIJO

GROZDJE       MEČKANJE        STISKANJE         MOŠT           KLARIFIKACIJA          FERMENTACIJA

ZAŠČITA 
GROZDJA

ZAŠČITA MED 
STISKANJEM

ZAŠČITA 
MOŠTA

ZAŠČITA GROZDJA

MOČNA OBRAMBA, TODA Z ELEGANCO

ZAŠČITA MED STISKANJEM

POSTOPNO SPROŠČANJE

ZAŠČITA MOŠTA 

INTEGRACIJA

Pomembno je, da ukrepamo zgodaj pri oksidativnemu in antioksidaznemu 
delovanju s kombiniranim delovanjem L-askorbinske kisline, SO2 in zelo 
reaktivnih katehinskih taninov. TAN® FRUIT BLANC vsebuje tanine z dra-
gocenimi organoleptičnimi lastnostmi, pridobljenimi iz grozdja in zelenega 
čaja.

Šibka točka sistema je v tem, da med stiskanjem aktivne snovi odplavi po 
odtoku in ne morejo zaščititi lupin, bogatih z aromami. Pri uporabi tablete 
EASYTAB: antioksidacijski elementi se postopoma sproščajo skozi ves 
stiskalni cikel, da je proces popolnoma zaščiten.

Ko je mošt pridobljen, je treba dodati količino antioksidacijskih elementov z 
FLAVOUR SAVE, tudi za doseganje želenih vrednosti žveplovega dioksi-
da in zagotavljanje zaščite pri pred-fermentacijskem premikanju. 
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PRIDELAVA BELEGA VINA 
Z REDUKCIJO

V zadnjih letih je v svetu pridelave vina razširjena uporaba antioksidacijskih aktivnih sestavin in sistemov za kompenzacijo 
inertnih plinov. Namen te tehnike je zaščititi primarne aromatične sestavine, da bi pridobili značilna in intenzivna vina z 
olfaktivnega vidika z izboljšanjem sortnih aromatičnih not.

Podjetje Enologica Vason je preučilo implikacije te tehnike z uporabo le-te v najrazličnejših situacijah in na različnih 
sortah grozdja; ugotovitve so predstavljene v delu "Pridelava bela vin z redukcijo, ki jih Tehnična služba z veseljem 
predstavi strankam. Naslednji trije izdelki so zelo pomembni pri razvoju te tehnike.

TAN® FRUIT BLANC
REDUKCIJSKA FORMULA, KI TEMELJI NA TANINIH IZ GROZDJA IN ZELENEGA ČAJA

TAN®FRUIT BLANC je bil zasnovan za pridobitev popolnega kritnega delovanja proti delovanju kisika na mošt. Hkratna 
prisotnost dragocenih katehinskih taninov in antioksidacijskih aktivnih sestavin (L-askorbinske kisline in kalijevega 
metabisulfata) omogoča, da TAN®FRUIT BLANC deluje na oksidacijsko-redukcijski potencial mošta; zato je mogoče 
ohraniti prvotne aromatične lastnosti in jih prenesti v končni izdelek, da dobimo sveža in sadna, vendar sortna bela vina.

EASYTAB
ANTIOKSIDANTE TABLETE S POSTOPNIM SPROŠČANJEM

EASYTAB je antioksidacijski proizvod, ki je inovativen v svoji obliki in uporabi. Je ravna, bela in sijoča tableta: namenjena 
je za uporabo med celotnim ciklom stiskanja.

EASYTAB zagotavlja ustrezno prisotnost antioksidacijskih elementov med mečkalnim ciklom. Na primer, v skladu s 
vinarskim redukcijskim postopkom je priporočljivo, da v času natovarjanja grozdja v stiskalnico, dodate 5 tablet EASYTAB 
na 100 kg grozdja. Tablete se med delovanjem stiskalnega cikla raztopijo ter postopoma sproščajo žveplov dioksid in 
askorbinsko kislino do največje koncentracije okoli 30 mg/L.
Sproščanje aktivnih sestavin je postopno, zato je mogoče zagotoviti antioksidacijsko kritje tudi v trdnem delu, prisotnem 
v stiskalnici.
Popolna sprostitev obeh komponent pri 20°C se zgodi po pribl. 120 minutah.

FLAVOUR SAVE
URAVNOTEŽEN FORMULIRAN IZDELEK Z ANTIOKSIDANTNIM DELOVANJEM

Kompleksen produkt na osnovi kalijevega metabisulfata in L-askorbinske kisline v uravnoteženem razmerju s 
sinergijskim delovanjem, sposoben ohranjati sortne arome. Za uporabo v začetnih fazah, neposredno na grozdju, za 
dopolnjevanje antioksidacijskih elementov na moštu.
Najbolj klasičen izdelek za pridelavo vina z redukcijo.

Tehnična služba podjetja Enologica Vason je na voljo za podrobnejše informacije o pravilni uporabi TAN®FRUIT BLANC, 
EASYTAB tablet in klasičnega FLAVOR SAVE. Specifične in personalizirane rešitve so lahko zasnovane v skladu z 
najsodobnejšim strokovnim znanjem.

Time 

(minutes)

%

120

100

80

60

40

20

0
30 60 90 120 150 180

Raztapljanje žveplovega 
dioksida v stiskalnem 
stroju 

Raztapljanje 
L-askorbinske kisline v 
stiskalnem stroju
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FLOTTOPLUS® 
2.0

Celična stena kvasovke, bogata s hitozanom z visoko napetimi električnimi površinami, specifičnimi za flotacijo in klarifikacijo – BREZ 
ALERGENOV.

FLOTTOGEL® Zelo čista želatina iz 'svinjske kože'. Prvi enološki adjuvans, izbran z ocenjevanjem površinskega električnega naboja. Ta značilnost 
zagotavlja hitro formacijo flokule, ki se zlahka veže na plin, ki se uporablja v flotacijskem procesu.

CLARITO® 
BACTOCLEAN Polimerni klarifikant z visoko stabilizacijsko aktivnostjo na redoks, primeren za nadzor mikrobov.

FLOTTOZIMA® Encimska skupina z visoko pektolitično aktivnostjo, primerna za težko klarifikacijo, odlična za flotacijo. Na voljo v obliki tekočine (L) in v 
prahu (P).

30 SIL and 40 SIL
30 % in 40 % raztopina silicijevega oksida. Zaradi svoje posebne razporeditve imajo sposobnost formacije elektrostatičnih vezi s 
pozitivno nabitimi snovmi, kot so želatina in proteini na splošno, s katerimi oblikujejo vzorce, ki obarjajo, klarificirajo mošt, tako da delajo 
drozge bolj kompaktne.

FLOTTOBENT® Aktiviran s strani natrijevega bentonita, zelo čist, v prahu, topen. Sestavljen iz zelo čistih montmorilonitov, je primeren za proces klarifi-
kacije skozi flotacijo. Ima visoko moč de-proteiniranja in klarifikacije

MASTERVIN® 
COMPACT

Silicijev gel, absorbiran na specifičen bentonit, aktiviran z natrijem. Je inovativen zrnat polimerni produkt z visoko kompaktnostno in 
klarifikatorsko močjo. Zaradi te značilnosti je priporočljiv za uporabo kot klarifikant v vseh fazah stabilizacije, pri kateri želite omejiti 
doziranje so-adjuvansov in hitro pridobiti zelo kompaktne plasti drozge.

FLOTTOCARB® Aktivno rastlinsko oglje ima idealne kemijske in fizikalne značilnosti in strukturo, ki se zlahka veže na flotacijski plin. Njegovo absorbcijsko 
delovanje je zelo učinkovito proti antocianinom in oligomerjem, ki so zelo lahko oksidirani, kar je vzrok nestabilnosti pri belih vinih

PVPP and 
SMARTVIN® 
PVPP

Čisti polivinilpirolidon, peletiziran v različici SMARTVIN®. Sintetični adsorbent z visoko stabilizacijsko aktivnostjo zaradi svoje specifične 
sposobnosti absorbirati fenolne elemente, zlasti tiste bolj tanirane in oksidirane. Barvni korektor, odličen pri statični klarifikaciji, med 
filtriranjem in med flotacijo.

Juclas je na podlagi rezultatov desetletnih izkušenj sposoben ponuditi postopek klarifikacije in stabilizacije grozdnega mošta in 
sadnega soka s pomočjo flotacije z uporabo kontinuiranih in diskontinuiranih sistemov. Številne industrijske aplikacije v Italiji in v 
tujini so pokazale veljavnost sistema.

PREDNOSTI
•  Prihranite pri stroških energije za hlajenje;
•  Vnaprej je mogoče določiti želeno stopnjo motnosti mošta za boljše upravljanje
 fermentacije;
•  Manjša uporaba so-adjuvansov;
•  Hitra ločitev avtohtonih mikroorganizmov iz mošta;
•  Večji izkoristek čistega mošta za optimalno stiskanje drozge
•  Manj drozge za filtriranje;
•  Možnost dela v redukciji ali hiperoksigenaciji;
•  Lahka in popolna ločitev oglja.

Značilnosti kontinuiranih sistemov:
•  Trdne snovi v produktu za obdelavo: do 15 %;
•  Trdni ostanek v klarificiranem proizvodu: nižji od 0,5 %;
•  Zmogljivost do 50.000 L/h.

EASYFLOAT®

Diskontinuirana mini flotacijska naprava za doseganje želene stopnje 
motnosti, v realnem času
EASYFLOAT® je bil zasnovan za izvedbo flotacije pri zamenjavi cistern; zato 
obstaja možnost ločevanja majhnih volumnov v serijah.
Raztapljanje plina poteka skozi črpalko, skozi cilinder iz nerjavečega jekla, ki je pod tlakom. 
Izvaja bistveno vlogo raztapljanja, s čimer omogoča agregacijo
flokul s plinom in odstranjevanje trdnih delcev.

EASYFLOAT® lahko deluje tudi z zrakom in dušikom, zato je primeren za tradicionalne 
tehnike vinarstva in tako hiperoksigenacijo kot redukcijo.

Products used for the continuos flotation and separation process

FLOTACIJA
N

E
W
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REHIDRACIJA

ROČNI POSTOPEK (2002)

Veliki eksperiment, ki ga je izvedel Oddelek za raziskave in razvoj pri VASON GROUP pri pridelavi belega in 
rdečega vina iz različnega grozdja, je pripeljal do premisleka, da uspeh fermentacije ni le rezultat izbire najboljših 
kvasovk in najprimernejših hranil, ki so na voljo v najboljšem času. 

Zahteve v zvezi s prevozom in skladiščenjem kvasovk so pomenile, da se v enološkem sektorju pogosteje 
uporablja suha oblika. Postopek industrijskega sušenja povzroči, da je treba obnoviti optimalne pogoje za 
obnovitev fermentacijske aktivnosti, poleg določene izgube vitalnosti. Ta faza, imenovana rehidracija, je izjemno 
občutljiva za preživetje in vzdrževanje funkcionalnih aktivnosti kvasovk; zato je zelo pomembno ustvariti pogoje, 
ki so najbolj spoštljivi od celice kvasovk.

AVTOMATSKI POSTOPEK Z UPORABO EASYFERM®

Raziskovalci VASONGROUP so v sodelovanju z Juclasom razvili EASYFERM®: prvi sistem za 
optimizacijo vseh faz rehidracije in prekondicioniranje kvasovk na samodejen način. Operativne 
faze EASYFERM® vključujejo nadzorovanje temperature vode, količine sladkorja, prisotnosti 
hranilnih snovi, kisika, trajanje različnih faz med rehidracijo in celotno upravljanje »pied de cuve« 
pri vrhunskih različicah.

EASYFERM® se lahko uporablja za pravilno rehidracijo suhih kvasovk ali past, ki se uporabljajo pri 
fermentaciji mošta in drugi fermentaciji. Primeren je za pripravo »pied de cuve« med ponovno 
fermentacijo ali v primeru zaustavljene fermentacije.
Rehidracija ne predstavlja le dodajanja vode kvasovkam: za dosego vseh učinkov in namena 
gre za predkondicioniranje kvasa pred inokulacijo v masi, ki bo fermentirana. Na ta način lahko 
zagotovi vzpostavitev in hitro prevlado inokuliranega seva nad avtohtono mikrofloro. Poveča 
se relativno glede na celično vitalnost, dosežemo pa čiste fermentacije in znatno zmanjšanje 
tveganja za zaustavljeno fermentacijo.

UPORABA EASYFERM® 
V KLETI: ŠTEVILO CELIC 
MED FERMENTACIJO

KVAS, REHIDRIRAN IN 
PRIPRAVLJEN 
ZA UPORABO 

PRI NEPOSREDNI 
INOKULACIJI

V MOŠTU ALI ZA 
KREACIJO 

»PIED DE CUVE«38-45°C

1 Kg 12g 12g

10 L

water

RECTIFIED
MUST

CONCENTRATE
150 ML OF MCR

IN 0,5 L OF WATER
150 ML OF MCR

IN 0,5 L OF WATER

time 30 min 60 min 90 min

ACTIVE
DRY

YEAST

10 L

water

10 L

water

0,2 L

V ACTIVE
PREMIUM®

NUTRIENTI DI
FERMENTAZIONE

V ACTIVE
PREMIUM®

NUTRIENTI DI
FERMENTAZIONE

POČASI DODAMO KISIK IN MEŠAMO MED POSTOPKOM REHIDRACIJE

150 ml MCR 
v 0,5 l vode

150 ml MCR 
v 0,5 l vode

AKTIVNI 
SUHI 
KVAS

REKTIFICIRAN 
KONCENTRAT 

MOŠTA

VODE VODE

Število plošč
Rehidracija Premium Rouge® 
z uporabo običajne metode

Število plošč
Rehidracija Premium Rouge®

z uporabo Easyferm®

Čas (dnevi)                                                                                    Čas (dnevi)

čas
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PREMIUM® FISH Čista ribja želatina, brez alergenov, hiter klarifikacijski učinek, zmerno sredstvo za odstranjevanje tanina.

PREMIUM® GEL GRADO 1 Zelo čista želatina za živila z visokim električnim površinskim nabojem, ki se uporablja za nizka taninska vina.

PREMIUM® GEL GRADO 2 Zelo čista želatina za živila, za katero je značilen srednji električni površinski naboj in srednja zmogljivost odstranjevanja tanina.

PREMIUM® GEL GRADO 3 Zelo čista želatina za živila, za katero je značilen nizek električni površinski naboj in visoka zmogljivost odstranjevanja tanina.

FLOTTOGEL® Želatina iz prašičje kože, posebej za flotacijo.

GELAXINA® P.O. Zelo čista želatina, klarifikacijski učinek in zmerno odstranjevanje tanina.

DECAGEL® Zelo čista živalska želatina, posebej za centrifugirno dekantacijsko separacijo.

GELAXINA® ATO Želatina, posušena s pršenjem, idealna za predelavo visoko taninskih vin.

GELAXINA® FLUID P Zelo čista želatina iz prašičje kože v 30 % raztopini.

30 SIL and 40 SIL Silicijev dioksidni sol, hitro delujoč klarifikant.

MASTERVIN® COMPACT Formulacija, ki temelji na silikonskem gelu adsorbiranem na specifično močno strnjenem bentonitu.

PLUSGRAN® GEL Zrnat natrijev aktiviran betonit, z visoko močjo deprotiniziranja.

PLUSGRAN® Aktivirani zrnat bentonit, sodičen z visoko močjo deprotiniziranja.

FLOTTOBENT® Zelo čist aktiviran natrijev bentonit, v posebnem prahu za flotacijo.

V BENTONITE Zelo čisti natrijev aktiviran bentonit v prahu.

PLUSGRAN® JUICE K Granularni bentonit, z zelo nizkim sproščanjem natrija, primeren za uporabo v industriji sadnih sokov.

SMARTVIN® CARB Peletiziran rastlinski ogljik z visoko aktivnostjo odstranjevanja barve; njegova uporaba zmanjšuje prah v kleti.

CARBOCROMOS® Zelo čist aktivni ogljik z visoko dekolorizirno aktivnostjo .

CARBOCROMOS® WT Navlaženo visoko dekolorizirno aktivno oglje.

CARBOCROMOS® SUPER Absorbentno aktivno oglje za enološko uporabo, z srednjo aktivnostjo.

FLOTTOCARB® Aktivno oglje v posebnem prahu za flotacijo.

CARBOCROMOS® ENO Posebno absorbentno aktivno oglje za enološko uporabo.

FPS Izdelek na osnovi ogljika s specifično adsorpcijsko aktivnostjo.

MICOSORB PLUS Specifičen absorbent za ohratoksin A, če je koncentracija večja od 1,5 ppb.

KLARIFIKANTI

ŽELATINE

SILICIJEVA SOL&BENTONIT

OGLJE

N
E

W
N

E
W

N
E

W
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W SMARTVIN® PVPP Čisti peletiziran PVPP; njegova uporaba zmanjšuje prah v kleti.

PVPP Visoko čist mikroniziran PVPP.

PVPP PLUS:
Highly pure micronized PVPP - Plus Version Visoko čist mikroniziran PVPP "Plus Version".

ALBUCLAR® PREMIUM Hlajen pasteriziran tekoči jajčni albumin z visokimi sposobnostmi odstranjevanja tanina.

ALBUCLAR® SPECIAL GRAIN Zelo čist in visoko topen mikrogranuliran jajčni albumin.

CLARITO® SPRAY DRY Zelo čist in visoko topen kalijev kazeinat.

CLARITO® MILD   Visoko topen mikrogranuliran polimerizacijski klarifikant z lastnostmi odstranjevanja tanina

Linea WÀNAX® IZVOR PROTEINA SESTAVA GLAVNO DELOVANJE

FLOTTOPLUS® 2.0 Rastlinski
•  Celična stena kvasovke, 

bogata s hitozani 55 %
•  Citronska kislina 45 %

Celične stene kvasovk, ki so bogate s hitozanom, z visokim 
površinskim nabojem, zelo učinkovite pri flotacijskem postopku ali 
statični sedimentaciji.

FITOPROTEINA XP Vegetacijski (krompir)

• Rastlinski proteini 70 %
• Citronska kislina 20 %
• Podporniki silicijevega 

dioksida 10 %

Klarifikacijski agent, ki spoštuje vino, za statično klarifikacijo in za 
izboljšanje filtrirnosti.

FITOPROTEINA P Rastlinski (grah) • Rastlinski protein 100 % Senzorično: odstranjevanje astringence.

CLARITO® SP Rastlinski

• Rastlinski protein 100 %
• PVPP 26 %
• Bentonit 61 %
• Kalijev bikarbonat 3 %

Stabilizacijski klarifikant.

CLARITO®

SUPERFLOW Rastlinski
• Rastlinski protein 25 %
• Bentonit 70 %
• Citronska kislina 5 %

Statična klarifikacija in izboljšanje filtrirnosti.

CLARITO® FITO K Rastlinski

• Rastlinski protein 20%
• PVPP 5 %  
• Oglje 10 %
• Bentonit 65%

Redukcija polifenola in korekcija barve za pomanjkljiva vina in za 
izboljšanje filtrirnosti.

CLARITO® 
BACTOCLEAN

Vegetacijski (hitozan) 
Živalski (ribja želatina)

• PVPP
• Hitozan
• Živalski protein

Polimerni produkt za odstranjevanje tanina, redoks stabilizacijo in s 
specifičnim delovanjem zmanjševanja mikrobov.

FITOFERM® Plant Rastlinski
• Rastlinski protein 30 %
• Celuloza 20 %
• Bentonit 50 %

Klarifikator pri fermentaciji.

Na sejmu INTERVITIS-INTERFRUCTA v Stuttgartu leta 2007 je mednarodna komisija uradno priznala 
inovativno vsebino Proteotesta, ki je rezultat o obširnega znanja Oddelka za raziskave in razvoj pri 
VasonGroup o klarifikatorjih in koloidnih interakcijah.
Proteotest je inovativen laboratorijski test za oceno stabilnosti proteinov v vinu, ki se izvaja v enoloških 
pogojih. Ne uvaja nobenih samovoljnih sprememb in je posledično najbolj zaupanja vredna simulacija 
mehanizma stabilnosti proteinov. Pridobljeni podatki vodijo do večjega spoštovanja senzorične 
kakovosti vina, ki jo je treba upoštevati.
Test se izvede pri sobni temperaturi in rezultate je mogoče pridobiti v samo nekaj minutah.

BREZ ALERGENOV

PVPP

PROTEOTEST 

ALBUMIN, KAZEIN IN POLIMERNE SPOJINE, KI JU VSEBUJEJO

KLARIFIKANTI BREZ ALERGENOV
 VEGAN

 A
LL

ERGEN FREE
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V TAN SG Kombinacija elagičnih, galičnih in katehinskih taninov s sinergijskim delovanjem za stabilizacijo 
barve in za strukturiranje rdečih vin.

COLORSTAB® SG Kombinacija elagičnih, galičnih in katehinskih taninov s sinergijskim delovanjem za barvno 
stabilizacijo vrhunskih rdečih vin z visoko topnostjo.

PREMIUM® COLOR SG Kombinacija elagičnih, galičnih in katehinskih taninov s sinergijskim delovanjem za barvno 
stabilizacijo vrhunskih rdečih vin z visoko topnostjo. Granulirana.

BODITAN Mešanica prestižnih elagičnih, galičnih in katehinskih taninov za uravnavanje redoks sistema. 
Prefinjena in delikatna, moč jo je uporabiti na koncu fermentacije do faze pred stekleničenjem.

PREMIUM® UVA SG Tanin za pridelavo vina, pridobljen iz grozdja, granuliran in visoko topen.

PREMIUM® VINACCIOLO SG Izdelek temelji na kondenziranih taninih in sadju, skrbno izbran iz najboljših taninov, pridobljenih 
iz grozdja.

TI PREMIUM® SG Katehinski tanin, pridobljen iz zelenega čaja, granuliran, z visoko topnostjo.

SAFE TAN® SG Specifična visoko topna mešanica galotaninov. Zelo uporabna primeru ogroženega grozdja in za 
redoks zaščito.

TAN CLASSIC Tanin za enološko uporabo z visoko reaktivnostjo.

PREMIUM® STAB SG Tanin za enološko uporabo, pridobljen iz izbranih granuliranih rastlinskih materialov z visoko 
topnostjo.

TANNINO SPECIAL SG
Granularni produkt, pridobljen z ekskluzivne uravnotežene kombinacije galičnih in kondenziranih taninov, 
stabiliziranih z naravnimi polisaharidi. Uporablja se pri belih in rosé vinih, neposredno od začetnih faz 
konzerviranja, za obogatitev vina z antioksidacijskimi snovmi, ki delujejo na njegovo strukturo.

TUTTIFRUTTI® WHITE SG 
Granularni produkt, pridobljen z ekskluzivne uravnotežene kombinacije galičnih in kondenziranih taninov, 
stabiliziranih z naravnimi polisaharidi. Uporablja se pri belih in rosé vinih, neposredno od začetnih faz 
konzerviranja, za obogatitev vina z antioksidacijskimi snovmi, ki delujejo na njegovo strukturo.

V TAN L (LIQUID)  Uravnotežena mešanica več vrst naravnih taninov, v katerih različne frakcije v sinergiji izvajajo 
barvno stabilizacijo in zaščito. Strukturiranje. Tekoč izdelek.

PREMIUM® VITE Granularni produkt, pridobljen iz različnih delov vinske trte: listov, peclja, jagodne kožice in peške.

TANINI

KATEHINSKI

GALIČNI

GALIČNO-ELAGIČNE MEŠANICE

KATEHINSKO-GALIČNO-ELAGIČNE MEŠANICE

GALIČNO-KATEHINSKE MEŠANICE

KATEHINSKO–ELAGIČNE MEŠANICE
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ZAŠČITA, KLARIFIKACIJA, STABILNOST IN STRUKTURA
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EASYTAN® HARVEST SG Poseben izbor dragocenih elagičnih taninov.

SMARTAN® SG Delikatna granulirana mešanica mehkih elagičnih taninov s strukturnim učinkom, ki jo uporabljamo za 
obvladovanje redukcij, za ublažitev zelenih not in za zagotavljanje harmonije in odpornosti proti oksidaciji.

BARREL TAN L (LIQUID) Priprava na osnovi elagičnih taninov v tekoči obliki, pridobljenih iz finega lesa ameriškega in francoskega 
hrasta.

PREMIUM® LIMOUSIN SG Zgodovinski izdelek, pridobljen iz francoskega hrastovega lesa Limousin. Granuliran z visoko topnostjo.

PREMIUM® LIMOUSIN
SPECIAL SG

Tanin za enološko uporabo iz francoskega hrastovega lesa Allier, pridobljen s posebnim postopkom 
ekstrakcije, sušenja in žganja. Visoka topnost.

PREMIUM® TOSTATO SG Tanin za enološko uporabo, pridobljen iz francoskega hrasta Allier, žgan z ekskluzivnim ekstrakcijskim 
in sušilnim postopkom.

PREMIUM® WHISKY
LATTONE SG Granuliran izdelek, pridobljen iz taninov iz fine ameriške hrastovine.

PREMIUM® FUSION Granularni izdelek, specifični, pridobljen iz francoske in ameriške hrastovine.

TUTTIFRUTTI® RED Granuliran izdelek, pridobljen iz ekskluzivnega elagičnega tanina, stabiliziran z naravnimi polisaharidi. 
Z značilnimi  čistimi notami rdečega jagodičja.

COLD WHITE TAN SG Sveža mešanica elagičnih in katehin taninov, ki jih vsebuje, ščiti aromo vina glede na njegovo vrsto.

COLD RED TAN SG Pridobljeno iz posebne in ekskluzivne mešanice svežih kondenziranih taninov, varuje aromo vina 
glede njegovo na vrsto. 

Ciljna kombinirana uporaba mikro-oksigenacije in taninov povečuje vrednost in 
kompleksnost vina.
To je rezultat večletnega raziskovanja VasonGroup na področju enologije.

Z boljšim razumevanjem mehanizmov, ki vplivajo na vlogo kisika v kombinaciji 
s tanini, rdeča vina pridobijo glede barvne stabilnosti, strukture in aromatskega 
značaja, medtem ko se bela vina harmonično razvijajo.

MicrOdue® Plus za varno upravljanje mikro-oksigenacije. Tannins line 
Premium® je mednarodno priznana po svoji delikatnosti in eleganci.

VasonGroup, vedno na najvišji ravni pri raziskavah.

ELAGIČNI

NOVO

MICRODUE PLUS IN TANINI: STRUKTURA IN HARMONIJA

TANINI
N

E
W
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FRAMMENTO® SOFT Rahlo žgana francoska hrastovina.

FRAMMENTO® SPICE Srednje žgana ameriška hrastovina.

FRAMMENTO® CLASSIC Srednje žgana francoska hrastovina.

FRAMMENTO® ELEVAGE Srednje plus žgana francoska hrastovina.

FRAMMENTO® STRUCTURE Dobro žgana ameriška hrastovina.

FRAMMENTO® HARVEST Nežgana francoska hrastovina.

DETAR LEGNO Alkalni tekoči detergent na osnovi alkalijskih silikatov, kompleksirajočih sredstev, disperzantov, posebej za 
čiščenje lesa in nasploh za pralne površine, ki niso odporne na kavstično.

STERIL LEGNO Tekoči razkuževalec, narejen z oksidanti in stabilizatorji. Posebej primeren za lesene vinske sode. V njegovi 
formulaciji je indikator aktivnosti.

SPRAY STERIL ECO Detergent in razkuževalna raztopina, ki nadzira širjenje plesni in mikroorganizmov na zunanjih površinah. 
Primerno za uporabo okrog lukenj v sodih in posod za vino. NI PRIMERNO ZA LAKIRAN LES.

ESSEODUE 
BARRIQUE 10

Topne tablete, ki jih je mogoče dodati neposredno 225 litrskim sodom, lahko dosežejo do 10 mg/L 
žveplovega dioksida.

SULPHUR DISKS Za razkuževanje vinskih sodov, izdelani s 93 % žveplom, pomešani z agenti, ki preprečujejo kapljanje. 
Proizvede žveplov dioksid za izgorevanje.

Dolgoletne izkušnje pri distribuciji finega lesa iz Amerike in Francije so omogočile 
razvoj vrste potrošniških izdelkov za optimalno upravljanje z lesenimi sodi v kleteh. 
Ti posebni izdelki so bili izbrani zaradi svojih prepoznavnih praktičnih lastnosti in 
spoštovanja, ki so ga pokazali do lesnih vlaken.

Les nikoli ne gre iz mode, če ga dojemamo kot dragocenega zaveznika pri evoluciji 
vrhunskih vin.

LINIJA FRAMMENTO

RAVNANJE Z LESENIMI SODI

FRAMMENTO® LINE - ELEGANTNA IZBIRA HRASTOVIH OKRUŠKOV

ELEGANTNA IZBIRA HRASTOVIH OKRUŠKOV
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LPA Saccharomyces bayanus: delikatnost in visoka kakovost; varen in hiter začetek procesa fermentacije, tudi pri 
visokih vsebnostih alkohola. Lahko se uporablja pozno v procesu skozi batonnage

MPA Čisti manoproteini v reaktivnem prahu s tanini, ki zagotavljajo blagost in sladkost.

MPL Čisti tekoči manoproteini, ki reagirajo s tanini, zagotavljajo blagost in sladkost.

COMPLEX PLUS Izdelek, ki temelji na manoprotenih, s specifično molekulsko težo za stabilizacijo.

COMPLEX WHITE Izdelek na osnovi manoproteinov, naravno bogat z glutationom, za stabilizacijo in zaščitno delovanje.

COMPLEX RED Biotehnološki stabilizator in regulator fermentacije iz luščin kvasovk.

ICON®GUM Zelo fina Gumirabika, tekoča, dobro filtrabilna, za stabilizacijo koloidov in barvil. zelo dobra, vplivna na 
organoleptiko, ne spreminja arom.

ARABAN® SPRAY DRY Cel arabski gumi (Acacia verek) z dolgimi verigami v prahu. Izjemno topen, je odličen stabilizator za koloidne in 
barvne sisteme. Ima odličen organoleptični učinek in ne vpliva na vaš občutek za vonj.

ARABAN® SUPER Arabski gumi z dolgimi verigami v 21% raztopini (Acacia verek). Odličen stabilizator za koloidne in barvne sisteme. 
Ima odličen organoleptični učinek in ne vpliva na vaš občutek za vonj.

ARABAN® Cel arabski gumi v 20,5 % raztopini (Acacia seyal). Lahko ga filtriramo, ohranja dobre stabilizacijske lastnosti za 
koloidni in barvni sistem. Dober organoleptični učinek, ne vpliva na vaš občutek za vonj

EV GUM  22 % tekoči arabski gumi (Acacia seyal) za koloidno stabilizacijo vina. Lahko ga filtriramo, ima dober organoleptični 
učinek, ne vpliva na vaš občutek za vonj.

COMPLEX SG Visoko topen stabilizator koloidnega sistema.

V CMC and V CMC L Praškasta čista karboksimetil celuloza v 12,5% raztopini, s stabilizatorsko aktivnostjo na tartarskih komponentah 
vina.

META V® Metatartarska kislina s fiksnim esterifikacijskim indeksom. Visoko učinkovit stabilizator.

KALIJEV BITARTRAT Zelo čist, mikroniziran kristalizator, za hitro obarjanje vinskih soli.

NEVTRALEN KALIJEV 
TARTRAT Zelo čist regulator kislosti.

CRISTALLITE® Kristalizator za hitro nastajanje bitartratnih kristalov.

CRISTALLITE® SPECIAL Kristalizator na osnovi kalijevega tartrata.

STABILIZATORJI IN KONZERVANSI

PRODUKTI NA OSNOVI DERIVATOV KVASOVK S KOMPLEKSIRAJOČIM IN STABILIZATORSKIM 
DELOVANJEM

BARVNA IN KOLOIDNA STABILIZACIJA, ARABSKI GUMI

VINSKA STABILIZACIJA

N
E
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CITRONSKA KISLINA Stabilizator za pridelavo vina, regulator kislosti za živilsko industrijo.

VINSKA KISLINA Zelo čist regulator kislosti v 80 % raztopini.

MLEČNA KISLINA Zelo čist regulator kislosti.

JABOLČNA KISLINA Razkisovalec.

BLANCO V® Razkisovalec, ki izboljša kisla vina.

KALIJEV METABISULFIT Konzervans, antimikroben, antioksidant.

SOLFO K L Sulfitno sredstvo v 28 % raztopini kalijevega bisulfita, lahko razvije žveplov dioksid.

SOLFITAN® and
SOLFITAN® 63

Sulfitno sredstvo v koncentrirani raztopini pri 40 % in 63 % amonijevega bisulfita, ki lahko razvije žveplov dioksid 
brez obogatitve soka s kalijem.

EASYTAB Antioksidantna formula v tabletah, postopno sproščanje.

ESSEODUE TAB Tablete iz kalijevega metabisulfita za počasno sproščanje.

V ANTIOX® Antioksidantno sredstvo, izdelano z uporabo askorbinske kisline in žveplovega dioksida.

FLAVOUR SAVE Antioksidantna uravnotežena formula.

L ASORBINSKA KISLINA Zelo čist, naravni antioksidant.

TAN® FRUIT BLANC Antioksidantna formula, ki temelji na taninih iz zelenega čaja in grozdja.

TAN® FRUIT ROUGE Proizvod na osnovi zmanjševanja taninov s tanini iz grozdja in zelenega čaja, za zaščito grozdnega mošta pred 
kisikom.

POTASSIUM SORBATE Granuliran proizvod s fungistatičnimi lastnostmi.

SORBOXAN® Večfunkcionalna formulacija za kemično in biološko stabilizacijo vina.

KISLINE, ZAKISOVALCI IN RAZKISOVALCI

KONZERVANSI

ZAKISOVALCI IN RAZKISOVALCI

KONZERVANSI
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V MINERAL® Za vakum in naplavne filtre z različno prepustnostjo.

V CELL® Nadzorovana mikrometrija, zelo čista alfa celulozna vlakna za zemeljske filtre. Filtracijska prednja plošča 
z različno prepustnostjo, z visokim površinskim električnim nabojem. VISOKA prepustnost.

FILTRINA V Fosilna moka z različno prepustnostjo za rotacijske filtre.

JPOR® Delna klarifikacijska filtracija z različno prepustnostjo.

CLARITO® FILTER SUPER Filtracijski adjuvans z visokimi nivoji PVPP (40 %), zelo učinkovit pri specifičnem odstranjevanju oksidiranih in 
oksidabilnih elementov.

CLARITO® FILTER WHITE Filtracijski adjuvans s PVPP (16,5 %), ki se uporablja posebej za odstranjevanje oksidiranih in oksidabilnih 
elementov iz belih vin.

CLARITO® FILTER RED Filtracijski adjuvans s PVPP (14 %), ki se uporablja posebej za odstranjevanje oksidiranih in oksidabilnih 
elementov iz rdečih vin.

CELOTEN IZBOR IZDELKOV ZA FILTRACIJO SADNIH SOKOV, VINA IN KISA S POMOČJO TLAČNIH FILTROV IN 
ROTACIJSKIH FILTROV

PERLITE -  V MINERAL®

FOSILNA MOKA – FILTRINA V

AKTIVNA FILTRACIJA – BREZ ALERGENOV

CELULOZNE FILTRACIJSKE PREDNJE PLOŠČE

FILTER PLOŠČE – JPOR®

FILTRACIJA

Ju.cla.s. srl razvija in proizvaja filtrirno tehnologijo, ki je vedno usmerjena 
k maksimalnemu spoštovanju kvalitete vina in je primerna za zelo fina 
vina tudi pri največjih količinah, saj dnevno lahko obdela veliko količino. 
 
Zaradi izkušenosti vseh tehnikov in razvojnega oddelka je Ju.cla.s. 
postalo prvo podjetje, ki je stavilo na tangencialno filtriranje (1990) 
in izdelalo avtomatizirane filtrirne obrate (SOFOS) že pred 30 leti. Ta 
izkušnja je pripeljala do kompletnega obsega popolnoma avtomatske
in kupcu prilagojene opreme, ki izpolnjuje vse kupčeve potrebe. Ju.cla.s. 
vedno dela na izboljševanju učinkovitosti, kvaliteti filtriranja in okoljski 
obnovljivosti njenih obratov. 

JU.CLA.S . FILTRIRANJE
CELOTNA LINIJA OPREME ZA AVTOMATSKO FILTRIRANJE  
OPREMA, KI ZADOVOLJI VSE POTREBE 
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BIOCIDA V® in 
BIOCIDA V® 05

Razkužilna tekočina, izdelana z uporabo stabilizirane perocetne kisline (15 % oz. 5 %), zelo učinkovita na 
mikroflori.

V CITRIC STERIL Kislinsko sredstvo za razkuževanje, izdelano z uporabo stabilizirane perocetne kisline.

STERIL LEGNO Tekoče sredstvo za razkuževanje s stabilizatorji in oksidanti, ki se posebej uporablja za lesene vinske 
posode.

BLASTOCIDA® Razkužilno sredstvo za opremo za sortiranje grozdja.

BOOSTERAID® L
Čistilno sredstvo za opremo za sortiranje grozdja. Neorganski proizvod pripravljen za uporabo. Čistilno sredstvo 
brez klora namenjeno za uporabo v prehrambeni industriji. Odstranjuje moteče, belilne in organske snovi. Na 
osnovi vodikovega peroksida. Z uporabo skupaj z Respect Caust in V Caus Fluid Plus ima sinergijski učinek. 

V SANEX® Alkalno sredstvo s klorom za čiščenje in razkuževanje kompleksnih sistemov v prehrambeni industriji.

SPRAY STERIL ECO Čistilna in razkužilna raztopina za nadzor širjenja plesni in mikroorganizmov na zunanjih
površinah. Primeren za uporabo na pipah, še posebej med premori v sistemski aktivnosti.

V LUBE F Mazivo za vse vrste transportnih trakov. Primerno za težke razmere, visoke hitrosti, pogosta obdobja
stagnacije in trdo vodo.

V LUBE HP Mazivo za pas brez mila, na katerega ne vpliva trdota vode, s čistilnimi sredstvi in sredstvi proti penjenju.

FOUL CLEAN® Sredstvo za čiščenje za regeneracijo ultrafiltracijskih membran in kartuš za mikrofiltracijo.
Sledite pravilnim postopkom.

V ULTRA LIFE Organski polimerni membranski konzervans.

V CLOR Visoko učinkovito aktivno sredstvo za razkuževanje s klorom. V njegovi formulaciji je indikator aktivnosti.

V CAUST® PLUS Zelo jedkano čistilo v belem prahu. Mešanica organskih sekvestrantov in alkalnih hidratov, brez penilnih 
sredstev, aromatskih aminov ali fosfatov.

V CAUST® FLUID PLUS Tekoči alkalni odstranjevalec vodnega kamna, narejen iz mešanice alkalnih hidratov in organskih 
sekvestrantov. Brez fosfatov ali anionskih surfaktantov.

V STANDARD CHLOR HP Tekoče aktivno sredstvo za razkuževanje s klorom, za prehrambeno industrijo.

V STANDARD CHLOR PLUS Visoka koncentracija, aktivno tekoče razkužilno sredstvo s klorom za prehrambeno industrijo.

V SAN Močan alkalni detergent za odstranjevanje nečistoč in vinskega kamna z razkuževalnim učinkom. 
Mešanica sekvestrenov in alkalnih hidratov.

DETAR LEGNO
Alkalno tekoče sredstvo za čiščenje z alkalnimi silikati, kompleksirajočimi sredstvi in disperzanti. Še 
posebej za uporabo na pralnih površinah, ki niso odporne na kavstična lužila, kot nalašč za lesene vinske 
sode.

RESPECT® CAUST
Odstranjevalec vinskega kamna z visoko učinkovitostjo, ne vsebuje EDTA in fosforja. Zaradi originalne formule se 
z lahkoto izpira in preprečuje nastanek belih oblog na kovinskih delih, ki bi bile posledica trde vode. V kombinaciji 
z BOOSTERAID L je delovanje se močnejse in se tako razvije se večja moč odstranjevanja organskih materialov.

ČISTILNA SREDSTVA

IZDELKI ZA RAZKUŽEVANJE

RAZKUŽILA IN ALKALNA ČISTILNA SREDSTVA

RAVNANJE S POLNILNIMI STROJI

RAVNANJE S KARTUŠAMI IN MEMBRANSKIMI FILTRSKIMI ELEMENTI 

MAZIVA
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V SUPERCLINE Zelo jedek prašek za umivanje steklenic, za trdo vodo.

V SUPERCLINE FLUID Zelo jedka tekočina za umivanje steklenic, za trdo vodo.

FOSFATAN and V CAL Kisline v vodni raztopini, za odstranjevanje vodnega kamna

SOLFOSAN®, V ACID SPECIAL 
and NITRACID Močne kisline za odstranjevanje različnih trdnih formacij, rje, težkih nanosov in vodnega kamna.

SEQUESTRENE V Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna in sistemski regulator pH-ja za vodo tehničnega 
tokokroga.

V ACID FOAM Kislinsko sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna v peni, ki se uporablja v prehrambeni 
industriji.

V CAUST® FOAM Močno čistilno sredstvo za prehrambeno industrijo.

V SANEX® FOAM Tekoče aktivno sredstvo za čiščenje s klorom, z dodatnimi razkužilnimi lastnostmi za nanos v peni.

V FLOOR Čistilno sredstvo za umivanje tal, vključno z uporabo v profesionalni opremi (stroji za umivanje 
tal/sušilni stroji itd.).

V OXY CLINE Čistilno sredstvo v prahu: kombinacija aktivnih spojin kisika v srednje alkalnem okolju. Ima močne 
belilne, oksidacijske in dizintegracijske lastnosti in dodatne razkužilne lastnosti. 

V OXY CAUST® Čistilni prašek širokega spektra: kombinacija aktivnih spojin v močno alkalnem okolju, z aktivnimi 
lastnostmi kisika za dizintegracijo, detartracijo in beljenje z dodatnimi razkužilnimi lastnostmi.

ČISTILNA SREDSTVA

UMIVANJE STEKLENIC

SREDSTVA PROTI VODNEMU KAMNU IN ZA PASIVIRANJE KISLIN, UPRAVLJANJE Z INDUSTRIJSKO VODO

SREDSTVA ZA PENJENJE

VZDRŽEVANJE

NAJNOVEJŠI IZDELKI

LINIJA “OXI” Z DIZINTEGRACIJSKIMI LASTNOSTMI
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Enologica Vason has always accorded particular importance to the quality of its products. Already UNI EN ISO 
9001 certified, it has recently obtained the FSSC 22000 4.1 Certification, which represents a further goal in terms 
of safety and quality of the working environment. It follows other certifications obtained over the years with regard 
to the high quality standards of food safety in the production process of chemical, biochemical and technological 
adjuvants for the beverage industry.  

As a testimony of the sustained efforts in terms of environmental sustainability Enologica Vason obtained the UNI 
EN ISO 14064 certification already in 2009, being one of the first oenological company to achieve it.  

The company leit-motiv is always gives importance to sustainability and new markets and customer demand, 
this philosophy brought to the achievement of organic compliance (reg. CE 834/2007), Kosher and Halal 
certification for several products. 

The R&D department is always working to create or find new products with a low environmental impact, vegan 
and allergen free, with the best impact results on wine quality. 

CERTIFICATIONS
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JU.CLA.S. S.r.l.
Via Mirandola, 49/A 

ZAI 37026 Settimo di Pescantina (VR) - Italy
Tel. +39 045 6702595
Fax +39 045 6750691

infojuclas@vason.it
 www.juclas.it

Enologica Vason S.p.A.
Via Nassar, 37

37029 S. Pietro in Cariano (VR) - Italy
Tel. +39 045 6859017
Fax +39 045 7725188

info@vason.com
www.vason.com

trs
Goriška cesta 6d
5271 Vipava

Tel.: 05 / 3687 330
Fax: 05 / 3687 331
trgovina-trs@siol.net

TRS - GRO d.o.o.
Trgovina in storitve
za kmetijstvo

Zastopnik za Slovenijo


