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NNEEKKTTAARR  EEXXTTRREEMMEE  CCOOMMPPLLEEXXEE  
Dubové desky 
 
 
Složení  

Desky z francouzského dubu se specifickým 
toastováním a středním podílem taninové struk-
tury. 
 

Popis  

NEKTAR EXTREME COMPLEXE desky jsou 
doporučeny pro prémiová vína s intenzivní aro-
matickou strukturou. 
NEKTAR EXTREME COMPLEXE jsou charakte-
ristické vůní vanilky, karamelu a kávy.  
 

Enologický efekt produktu NEKTAR EXTREME 
COMPLEXE 

• prémiová kvalita  
• elegantní a komplexní aroma  
• zvýraznění ovocných tónů 
• pozvolné a elegantní budování struktury, 

plnosti, sladkosti a dlouhotrvající chuti 
v ústech 

 
Produkt je vyroben v souladu se standardy OIV 
technické normy, jak jsou uvedeny v Codex 
Œnologique International. 

Při použití dodržujte platné normy v oboru. 
 
Návod na použití  

Bílá vína : použijte na začátku primární fermen-
tace pro získání senzorického profilu jako u vín, 
která zrála v dubovém sudu, podpora a rozvoj 
ovocných tónů. 

Červená vína : pro dosažení zvýšeného sjedno-
cení aromatického charakteru a maximální inte-
grace taninové struktury použijte před malolak-
tickou fermentací nebo na začátku procesu zrá-
ní. 

Doporučená teplota pro zrání: minimálně 15 °C, 
provádějte senzorické hodnocení. 

Velice zajímavých výsledk ů dosáhnete p ři 
aplikaci do mladých vín v období zrání. 
 
Doporu čení 
Používejte minimálně po dobu 4 měsíců, během 
vinifikace provádějte senzorické hodnocení. 

 
 

 
Dávkování 
0,25-0,5 desky/hl plná strukturovaná bílá vína 

1-2 desky/hl svěží a ovocná červená vína  

2-4 desky/hl strukturovaná červená vína 

2-4 desky/hl sladká vína 

U svěžích a odrůdových lehkých bílých a růžo-
vých vín se nepoužívá.  
 
Balení  
1 ks 

 
Skladování  
Skladujte na chladném, tmavém a suchém mís-
tě. Pro další použití otevřený produkt důkladně 
uzavřete. 
Chraňte před slunečním zářením. Při dodržení 
skladovacích podmínek si produkt udrží maxi-
mální aktivitu v průběhu 36 měsíců.  

Pozor na nežádoucí aroma. 

 
Právní p ředpisy 
Na základě Zákona č. 350/2011 Sb., o chemic-
kých látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) není tento 
přípravek klasifikován jako nebezpečný.  

Podrobnější informace jsou k dispozici na vyžá-
dání, případně na stránkách www.harapes.cz. 

 

Produkt je v souladu s předpisy a nařízeními: 

Nařízení ES č. 1507/2006 ze dne 10/11/2006. 
Rezoluce č. 03/2005 a č. 430/2010 Nařízení ES 
č. 606/2009 ze dne 7/24/2009.  

Plná sledovanost o původu dřeva. Certifikáty 
FDS, prohlášení o shodě a prohlášení pro kon-
takt s potravinami na požádání. 

 
Ostatní  

Veškeré informace jsou poskytovány v dobré 
víře na základě našich poznatků a tímto neručí-
me za nesprávné použití produktu. 
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