
Beczki nowe
i regenerowane

Lignum



Dąb / 
Quercus petraea
Używamy dębu bezszypułkowego pochodzą-
cego z samego serca Europy ze względu na ta-
kie same warunki klimatyczne, w jakich rośnie 
dąb francuski. 

W naszych zakładach w Europie Południowej 
i w Europie Wschodniej odbywa się całkowi-
cie naturalny proces suszenia, który umożli-
wia stopniowe obniżanie i ulepszanie poziomu 
wilgotności klepek, a także bardziej skuteczne 
usuwanie najmocniejszych tanin.



Klepki
Produkowane przez nas klepki są 
sezonowane przez 24 do 36 mie-
sięcy w zależności od pochodze-
nia i gatunku dębu. W celu zapew-
nienia lepszej identyfikowalności 
każda przechowywana paleta jest 
oznaczona kodem.



Wypalanie
Wypalanie przeprowadzamy we współpracy 
z naszymi klientami. Leżakowanie w beczkach 
musi podkreślić specyficzne aromaty każde-
go wina, szczepu i regionu. Beczki są gięte 
i wypalane w tradycyjny sposób przy użyciu 
węgla drzewnego. Gięcie umożliwia uformo-
wanie beczki, a wypalanie przyczynia się do 
nadania trunkom określonego aromatu.

Wypalanie dna
Główne rodzaje wypalenia :       
 

 Wypalenie lekkie
 Wypalenie średnie
 Wypalenie średnio-mocne 
 Wypalenie mocne  



Warunki 
finansowe
N O W E  B E C Z K I

Cena beczek „Bourguignonne” 
i „Bordeaux” na wino białe i wino 
czerwone:

• od 650 EUR za standardową 
beczkę, EX-Works

• dąb o grubości 27 mm

• suszenie drewna dębowego 
na świeżym powietrzu przez 
24 miesiące w zakładzie 
produkcyjnym

• gięcie palonym drewnem 
dębowym

• szczelność sprawdzana przed 
dostawą przy użyciu wody 
i ciśnienia pary 2,6 bar

• opakowanie jednostkowe 
nadające się do recyklingu

• zakuwaniu obręczami 
ocynkowanymi: 6-8 obręczy



Zalecenia dotyczące 
eksploatacji 
Transport i długoterminowe 
magazynowanie mogą spowodować 
przesuszenie. Drewno jest materią 
organiczną i w określonych 
warunkach (wysoka temperatura, 
suche powietrze, przeciągi) jego 
wilgotność może ulec zmianie. 
W momencie dostawy należy 
sprawdzić wzrokowo każdą beczkę.

Jeżeli przed użyciem beczki muszą być 
zmagazynowane, należy je przechowy-
wać w miejscu, które nie jest ani zbyt su-
che, ani zbyt wilgotne (50-70% wilgotno-
ści) i które jest wolne od jakichkolwiek 
zanieczyszczeń.

Przed użyciem 

1. Wlać 20 litrów ciepłej niechlorowanej 
wody o temperaturze między 75 
a 90°C lub zimnej wody.

2. Założyć korek i potrząsać beczką 
przez kilka minut.

3. Postawić beczkę pokrywą do góry na 
4 godziny.

4. Odwrócić beczkę i postawić ją dnem 
do góry na 4 godziny. 

5. Zostawić beczkę napełnioną wodą 
w pozycji poziomej na całą noc.

6. Poczekać, aż woda wypłynie z beczki 
przez odpływ skierowany w dół. 
W razie wystąpienia i utrzymywania 
się nieprawidłowości, prosimy się 
z nami skontaktować. 



Oenosticks®

Miniklepki Klepki

Wypalanie we współpracy 
z naszymi klientami.

• Zaprojektowane dla beczek o pojemności 
do 600 litrów

• Wymiary: 35 x 2,7x 1,1 mm 

• Wykonane z drewna dębowego lub na 
życzenie z innego rodzaju drewna

• Koszt drewnianych miniklepek do beczek 
standardowych (3-5 szt.)   97,00 EUR za 
beczkę, FCA Kesternich, Niemcy

• Na życzenie przycinamy wszystkie 
miniklepki do prawidłowego rozmiaru 
w celu ich użycia i włożenia do beczki 
przez niewielki otwór

• Zaprojektowane dla beczek o pojemności 
do 600 litrów

• Wymiary 90 x 6 x 1,2 mm 

• Wykonane z drewna dębowego lub na 
życzenie z innego rodzaju drewna

• Koszt drewnianych klepek na życzenie 



Duże beczki 
• 500 litrów

• 1000/6000 litrów



Beczki na whisky 
i renowacja
• Dąb i inne rodzaje drewna

• Renowacja beczek

• Cena od 350 EUR



Kontakt
Winnice Jaworek Sp. z o.o.
ul. Kosciuszki 48a
55-330 Miekinia
k.banas@winnicejaworek.pl
www.winnicejaworek.pl
tel. 577 882 886


