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Browin Demižon 20 l PET s úchytem + ferm. trubice

Cena: 700 Kč

Nerozbitný plastový demižon na víno se šroubovacím uzávěrem a rukojetí, 20L - široký otvor, plastová rukojeť, fermentační
trubice, červený šroubovací uzávěr, měřící stupnice.
Lehký - demižon je vyroben z nerozbitného materiálu PET-1, díky čemuž je mnohem lehčí náhradou typických
skleněných demižonu na víno.
Nerozbitný - demižon se nikdy nerozbije. Vzhledem k tomu, že je vyrobena z plastu, nehrozí její rozbití při mytí, plnění,
nalévání vína nebo přepravě.
Odolné madlo na přenášení - lehký demižon má napevno namontované odolné madlo, díky kterému ho snadno
přenesete, i když je plný.
Bezpečný, certiﬁkovaný materiál - demižon je vyroben z materiálu, který je bezpečný pro kontakt s alkoholem, a to
až ze 70%. Širokohrdlé se stupnici - nádoba má široký otvor, který usnadní plnění, mytí a odstraňování zbytků ovoce
zevnitř po fermentaci. Stupnice na stěně usnadní doplnění demižonu na předpokládaný objem.
Kompletní sada - sada obsahuje 20L demižon, šroubovací uzávěr, korek s otvorem na hadičku, kvasnou hadičku,
návod k použití a recepty na domácí víno.
Lehký demižon je revoluční, nerozbitný, plastový balónek na 20L. Je to investice na roky a dokonalá náhrada tradičních
skleněných demižonu. Je lehký a má pohodlnou rukojeť, která skvěle padne do ruky. To usnadňuje přenášení i plného
demižonu.
Demižon má testy potvrzující možnost bezpečného kontaktu s alkoholem až do 70%.Použití demižonu usnadní stupnice na
stěně, která vám umožní ověřit míru nastavení. Nastavení stačí vložit do demižonu a uzavřít uzávěrem s fermentační trubicí.
Jazýčky na uzávěru usnadňují otevírání a zavírání demižonu a rukojeť umožňuje jeho přenášení, když je prázdný. Speciální
provedení uzávěru nemá těsnění, takže nehrozí, že by se pod ním hromadily plísně a bakterie.
Široký otvor umožňuje pohodlné vytahování dužiny a čištění vnitřku nádoby. Pro praní doporučujeme použít draselný
metabisulﬁt, Turbo metabisulﬁt nebo Oxi Turbo.
VAROVÁNÍ:
Nevystavujte demižon přímému slunečnímu záření kvůli jeho omezené odolnosti vůči UV záření.
Demižon čistěte perte při teplotě ne vyšší než 70 °C.
Nepoužívejte alkohol s koncentrací vyšší než 70 %.
Sada obsahuje:
demižon 20l vyrobený z nerozbitného plastu (PET-1)
odolná, ergonomická rukojeť pro přenášení demižonu
těsnící uzávěr ﬁ 100 s rukojetí a otvorem pro korek
fermentační trubice s ochranným uzávěrem
univerzální fermentační zátka s otvorem pro hadičku a zátkou
příloha s popisem produktu, návodem k použití a osvědčenými recepty na domácí víno

Parametry
Objem 20.00 ml;cl;dl;l
Výška 51.50 mm;cm;dm;m
Ø
27.20 mm;cm

