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Přirozeně surovina budoucnosti



Fusion®

Spojením výborné znalosti prvotní korkové suroviny a technického 

know-how, byla zátka MONOPOLE Fusion vyvinuta skupinou BOURRASSE 

tak, aby nabídla vinařům jistotu vychutnání si svých vín takových, jaká si 

představovali.

MONOPOLE Fusion je tvořena tělem z mikrogranulátové korkové dřeně, 

korunované na každém konci jednou ploškou ze 100% přírodního korku, 

noblesní částí přicházející do kontaktu s vínem.

Exkluzivní postup dezaromatizace VX ® na bázi nízkotlaké páry završuje 

komplexní ovládnutí aromatického profilu zátky MONOPOLE Fusion.



Zachovaná aromata

MONOPOLE Fusion :
extrémně nízká propustnost

Očekávaná míra přenosu kyslíku je u zátek 
MONOPOLE Fusion snížená a předvídatelná v 
porovnání s přírodními korkovými zátkami střední třídy. 

Díky tomu dozrávání vína láhev od láhve zůstává 
homogenní.

Postup výroby zátek MONOPOLE Fusion zahrnu-
jící odstraňování aromat (exkluzivním postupem 
hydrodestilace VX®) granulátu korku, plošek a 
celých zátek, umožňuje významné snížení intenzity 
přirozeného aromatického profilu korku, čímž zátce 
MONOPOLE Fusion umožňuje zachovat aromata a 
harmonicky doprovázet víno dozráváním.

 MONOPOLE FUSION  Korek, který nebyl dezaromatizován

Charakteristika MONOPOLE Fusion: 

l Enotechnické zazátkování

l	Organoleptická neutralita

l	Kontrolovaná propustnost

l	Žádná pachuť po korku

l	100% přírodní korek 
 v kontaktu s vínem

Zrnka mikrogranulátu ze 100% korkovina, vyrobená 
z dezaromatizovaného korku, ošetřeného hydrodestilací.



Záruka bezpečného zazátkování

Víno bude

degustováno 

přesně takové, jaké 

si ho jeho tvůrce 

představoval a přál

Hladina propustnosti MONOPOLE Fusion a rozložení 
reziduí kolem cílové hodnoty zaručují ochranu aromat 
dovolující vínu harmonicky a homogenně dozrávat bez 
oxidace či redukce.

l	Pravidelnost a přesnost mechanického chování 
 a funkčnosti

l	Homogenní dozrávání vína po zazátkování

l	Zachování aromat dovolující:

 -	Vyvážené a harmonické dozrávání vína

 -	Opakování kvalit každé zátky díky procesu výroby  
  formičkovou metodou

 -	Bezpečnost přírodních korkových plošek díky   
  know-how BOURRASSE při úpravě prvotní 
  korkové suroviny

MONOPOLE Fusion zachovává kvalitu buketu vína, respektuje a dovoluje rovnoměrné a 
harmonické dozrávání aromat po celý čas jeho uchování.

Vysolvovatelný 
2, 4, 6 TCA 

≤ 1,0 ng/l 
na granulátu

Vysolvovatelný 
2, 4, 6 TCA 

≤ 0,5 ng/l 
na ploškách
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