
Služby s přívlastkem
TANINY 
Doplňky pro zvýšení jakosti vína

Použití název typ aroma stabilizace 
barvy struktura svíravost jemnost dávka

KVAŠENÍ 
BÍLÝCH 
VÍN

TAN BLANC galický černý bez * ** ** * 3 - 10 g/hl

TAN AROM galický ananas, maracuja, grep *** ** ** ** 2 - 20 g/hl

TAN CITRUS kombinace citrusy, bílé květiny ** ** ** *** 2 - 15 g/hl

TAN ELEGANCE hroznový bílé ovoce, bílé květiny **** ** * *** 3 - 15 g/hl

KVAŠENÍ 
ČERVENÝCH 
VÍN

TAN FP kombinace dřevo, ovoce **** *** **** ** 5 - 40 g/hl

TAN ROUGE kombinace kůže, třešně, koření, dřevo ***** *** *** *** 5 - 20 g/hl

TAN FERMCOLOR kombinace karamel, vanilka ***** **** *** **** 20 - 40 g/hl

TAN COLOR kombinace exot. dřevo, višně, meruňky, černý bez **** ** ** **** 5 - 20 g/hl

TAN FRUITAN kondenzovaný mandle, dřevo, červené ovoce **** *** *** ** 3 - 20 g/hl

TAN RED FRUIT kondenzovaný lesní plody, červené ovoce **** *** ** *** 3 - 30 g/hl

TAN XC kombinace dřevo, ovoce **** ** ** **** 2 - 40 g/hl

DUBOVÉ 
TANINY

TAN MAX NATURE kombinace heřmánek *** * * ***** 3 - 15 g/hl

TAN RICH kombinace pálené dřevo, koření, káva *** ** ** ** 5 - 20 g/hl

TAN ÉLEVAGE elagický vanilka, karamel, lékořice ** *** *** * 2 - 15 g/hl

TAN SUPEROAK kombinace vanilka, karamel, seno *** ** * *** 5 - 20 g/hl

TAN COEUR DE 
CHÉNE

elagický vanilka, karamel, koření ** ** ** ** 3 - 10 g/hl

TAN EXTRA elagický vanilka, káva, karamel, kakao ** ** * **** 3 - 15 g/hl

TAN NAPA elagický karamel, káva, kakao, kokos ** *** * **** 3 - 15 g/hl
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HROZNOVÉ 
TANINY

TAN ELEGANCE hroznový bílé ovoce, bílé květiny **** ** * *** 3 - 15 g/hl

TAN FRUITAN hroznový červené ovoce, koření **** *** *** ** 10 - 20 g/hl

TAN SKIN hroznový hrozny, seno, čaj **** ** ** ** 3 - 20 g/hl

TAN UVA hroznový bílé ovoce **** *** **** ** 3 - 10 g/hl

TAN UVASPEED hroznový hrozny, med **** ** * ***** 3 - 20 g/hl

UNICO

UNICO 1 elagický vanilka, kakao, pálené dřevo, koření ** ***** * **** 1 - 15 g/hl

UNICO 2 kondenzovaný červené ovoce, lesní plody *** **** * **** 1 - 10 g/hl

UNICO 3 kombinace citrusy, květinové tóny, máta * ** * **** 1 - 10 g/hl

MIKRO 
OXIDACE

TAN MIKROFRUIT kombinace červené ovoce, hrozny, dub ***** *** ** *** 5 - 20 g/hl

ČIŘENÍ TAN CLAR elagický dub *** *** *** * 3 - 6 g/hl

Ing. MILOŠ VIDLÁŘ 
tel: +420 724 155 006, e-mail: vidlar@vinarskepotreby.cz

Ing. ONDŘEJ HORÁK 
tel: +420 775 299 362, e-mail: horak@vinarskepotreby.cz

Pro bližší informace o použití, dávkování a účinnosti jednotlivých preparátů kontaktujte:





Ing. LUCIE ČERVENKOVÁ 
+420 776 853 758, cervenkova@vinarskepotreby.cz

DALIBOR ŠEFRÁNEK 
tel: +420 724 002 854, sefranek@vinarskepotreby.cz





MICHAELA VOBORNÍKOVÁ 
tel: +420 773 947 359, e-mail: vobornikova@vinarskepotreby.cz

RNDr. MILOŠ ŠMELKO (Slovensko) 
tel: +421 949 614 627, e-mail: smelko@vinarskepotreby.cz






