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Jedinečné dubové súdky
Sudy z našej rodinnej dielne sú vyrábané z voľne
sušeného dubového dreva tradičnou sudárskou
technológiou, ktorá sa dedí už po niekoľko generácií. V procese výroby dominuje ručná práca, ktorá
zabezpečuje jedinečný a neopakovateľný vzhľad
produktov. Tieto detailne vypracované sudy a
súdky slúžia na uchovávanie vín a liehovín ale pre
poskytovaný estetický zážitok sa používajú aj ako
plne funkčné dekoračné predmety v reštauráciách,
hoteloch alebo ako darčekové predmety pre obchodných partnerov či jubilejné výročia jednotlivcov.
Klientom ponúkame možnosť vyrytia loga
alebo iného motívu na predné čelo suda.

MALÉ SÚDKY 1-20 LITROV
Vnútorné strany malých súdkov sú vyliate parafínom, ktoré im zabezpečujú väčšiu tesnosť
a zabraňujú nasiaknutiu dreva aromatickými
látkami. Vonkajšia strana je upravená lakovým náterom, ktorý slúži na ochranu dreva a
dodáva výrobku krajší vzhľad. Na čele súdkov
sú ručne vyrezávané motívy. Malé súdky sa
štandardne dodávajú s dreveným podstavcom,
zátkou a s ventilom. Dubové súdky zdobia
obruče a nity vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
STREDNÉ SUDY 50 LITROV
Výrobky o objeme 50litrov je možné vyhotoviť
s výrezom na prednom čele, stojanom a ventilom alebo vám dodáme 50 litrový sud v základnom prevedení. Sud v základnom prevedení je
ideálny na zrenie liehovín, nevylieva sa parafínom a stojan sa dodáva len na objednávku.
Štandardnou výbavou dubových súdkov sú
obruče a nity vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

Unique Oak Barrels
We are proud to introduce our high quality wooden barrels made from carefully selected oak
wood seasond under natural conditions. The barrels produced in our family run cooperage are
handcrafted using traditional techniques inherited
from ancestors over generations. The amount of
handcrafted elements in the barrel making process
assure that each oak barrel is a unique and stylish
piece of work. These beautifully crafted barrels
are aesthetically appealing which makes them
perfect for storing wine, whiskey, brandy and liquors.

Apart from their practical use, they serve a decorative purpose on the counter in restaurants,
bars and can be used as a unique gift or to animate private parties such as weddings or birthdays.

Small barrels comprise of handcarved header,
wooden stand, bung and a wooden cork lined
tap. The staves are forced together with metal rings and tacks made from galvanised steel.

SMALL BARRELS 1-20 LITRES
Small barrels are parafﬁn lined watertight barrels commonly used with liquids that do not need
the aroma, color or ﬂavor that charred and toasted barrels provide. These barrels are ﬁnished,
have a varnished exterior protecting the wood
and giving a nice aestethic look to the product.

MEDIUM BARRELS 50 LITRES
Barrels with 50Litres capacity are produced
with handcarved header, wooden stand and
tap or as classic wine barrels with basic ﬁnish. The classic wine barrel is ideal for wine
ageing and the wooden stand is subject to order preferences. Every barrel comprises me-
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