
 

  

 



 

  

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Tonnellerie de l'Adour sa nachádza v juhozápadnej časti  
Francúzska v Plaisance (oblasť Gers) v regióne Stredných  
Pyrenejí.  
  
Vyrábame dubové sudy pre dozrievajúce vína a destiláty.   

Naša globálna produkcia predstavuje množstvo 5000 kusov ročne 
( rôzne objemy). Je to číslo, ktoré nám dovoľuje udržiavať  
vysokú kvalitu výsledkov nášho remesla a poskytovať špeciálnu 
starostlivosť každému jednému sudu pri jeho kompletizácii.   

  
  

Drevo, ktoré používame, pochádza hlavne zo vzácnych  
francúzskych lesov.  

Všetko sa selektuje  a necháva odležať v našom lesoparku  
na dobu od 24 do 36 mesiacov.  

Pôsobíme hlavne vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku, ale 
zákazníkov máme aj v iných častiach sveta (Čile, Juhoafrická  
republika, Austrália, USA, Švajčiarsko, ...) 

PRÍPRAVA DREVA 

Odležanie a vysušenie dreva je najdôležitejšou premennou pre získanie dobrého surového materiálu pre  
konštrukciu sudov.  

Robíme iba DLHÚ PRIRODZENÚ PRÍPRAVU na vzduchu pod holým nebom (”a l'air libre”). 
  
Počasie v našom regióne je výhodné práve pre tento účel. Dažďové zrážky sú hojné (1000mm/rok), sú  
koncentrované hlavne v mesiacoch jesenných a zimných, čo kontroluje veľké mechanické lúhovanie  
rozspustných a horkých tanínov. 
Dažde a letné horúčavy dovoľujú perfektné sušenie medzibunkovej vody z drevených vlákien, čo dodáva  
drevu štrukturálnu stabilitu.    

Tento typ počasia zaisťuje dobrú prípravu dreva:  
-  získanie kvalitnej štruktúry 
-  ochudobnenie o fenolové skupiny,  enologicky menej zaujímavé 
-  naštartovanie mikrobiologického dozrievania dosiek, čo ich predurčí pre výrobu dobrého vína.  

V našom lesoparku sú umiestnené iba dosky selektované jedna po druhej podľa morfologickej 
jednoty a pravidelne presúvané (systém “rotácie dosiek”) - to garantuje najlepšie výsledky.  

Nasleduj nás na webe: 

  

www.adour.f 

  

www.facebook.com/TonnelleriedelAdou 

  
Náš lesopark 

http://www.adour.fr/
http://www.adour.fr/
http://www.adour.fr/
http://www.facebook.com/TonnelleriedelAdour


 

OHÝBANIE DOSIEK 

Tento proces robíme pre dosiahnutie 

ohybnosti LIGNÍNU (”kostra” dreva), aby sme 

mohli dosku upraviť do optimálnej pozície 

pre jej napasovanie k ostatným upraveným 

doskám.  

Štartujúc od tohto bodu je potrebné si 

uvedomiť dôležitosť riadenia ohrevu v tomto 

procese.  

Ohýbanie môže byť dosiahnuté:  

s OHŇOM alebo 

s PAROU (ako preferujeme my) 

S touto technikou, ktorá vychádza z nášho 

desaťročného a špecifického know-how, 

dosiahneme rôzne výsledky:  

- prevencia prvého efektu opálenia 

dosiek (už schopné    vytvárať aromatické 

prekurzory); 

 

 

VYPAĽOVANIE SUDOV 

Vypaľovanie je moment, keď sa rozhodne budúca 

cesta sudu.  

Veríme, že naše odborné znalosti a presnosť nám  

dovoľujú tvarovať sudy tak, aby obohatili víno,  

ktoré v nich bude uložené bez zmeny jeho  

charakteristických čŕt a pôvodnej odrody. 

Opaľovanie (ktoré reaguje na dve premenné: 

kalorimetria a doba expozície) môže byť 

vykonané:   

s OHŇOM 
alebo 
nad PAHREBOU 

S touto technikou sa vlákna v hĺbke dosiek jemne  

menia. Taníny z dreva sa tak ľahko extrahujú  

do vína.  

- zlepšenie lúhovania najhorkejších tanínov, 

ktoré ostanú   po prvotnej príprave dreva.   



 

  

Naše produkty 

Sušenie dosiek 24 mesiacov v otvorenom priestranstve / stredne pevné vlákna / 
dosky 27 mm 
Vhodné pre liehoviny alebo biele vína s krátkou dobou zrenia (8 – 10 mesiacov) 
Zlepšuje aromatický profil vína , elegancia a jemnosť v dochuti. 

GASCOGNE (Francúzsky dub) – Dostupný v:  225 - 228 – 300 – 400 
Lts 

Sušenie dosiek 24 mesiacov v otvorenom priestranstve / stredne pevné vlákna / 
dosky 27 mm 
Vhodný pre všetky vína s klasickou dobou zrenia  (10 – 12 mesiacov) 
Podporuje korenistosť, zvyšuje štruktúru a plnosť vína stabilizuje aromatický 
profil vína. 

CLASSIC (Francúzsky dub) – Dostupný v: 225 - 228 - 300 - 500 Lts 

Sušenie dosiek 30 mesiacov v otvorenom priestranstve / pevné vlákna / dosky  
27 mm (alebo 22 mm pri 225/228 lt) 
Vhodné pre vína pre strednodobé / dlhodobé zrenie (12 – 16 mesiacov) 
Rafinované a diskrétne taníny, ktoré rešpektujú víno a ochraňujú ovocný výraz 

PREMIUM (Francúzsky dub) – Dostupný v: 225 - 228 – 300 – 400 – 
500 – 600 – 700 Lts 

Sušenie dosiek 30 mesiacov v otvorenom priestranstve / pevné vlákna / dosky  27 
mm (alebo 22 mm pri 225/228 lt) 
Vhodné pre vína pre dlhodobé zrenie  (14 – 18 mesiacov) 
Štruktúrované, zamatové taníny, udeľujú krásu v dlhovekosti, elegancie, vyváženosti 
  GRAND CRU (Francúzsky dub) – Dostupný v: 225 - 228 – 300 – 400 – 
500 – 600 – 700 Lts 

Americký dub (Misssouri) .Sušenie dosiek 24 mesiacov v otvorenom priestranstve / 
stredne pevné vlákna / dosky 27 mm 
Vhodný pre všetky vína s klasickou dobou zrenia  (10 – 12 mesiacov 
Štruktúrované a sladké taníny, elegantné s typickým vanilkovým vnemom 

LIMITED (USA dub z Missouri) – Litre : 225 - 228 – 300 – 400 - 500 

Dostupné pre všetky naše produkty:  
- Ohýbanie dosiek parou alebo ohňom 

- VYPAĽOVANIE (Light – Medium – Medium Plus – Strong) nad PAHREBOU  alebo s OHŇOM 

TONNELLERIE DE L’ADOUR je francúzsky výrobca  sudov. Naše sudy sú vyrábané iba na objednávku a 
 dovážené sú priamo z Francúzska do cca. 6 týždňov od objednania. Ponúkame predpredajné a po predajné 

technické -enologické poradenstvo.  
P R O F I V I N, s. r. o. 

Beckovská 32, 915 01  Nové Mesto nad Váhom, tel. +421 905403296 
 E-mail: muller@profivin.sk  

mailto:muller@nextra.sk


 

  

ĎALŠIE MOŽNOSTI: 
 
Vypaľovanie čela 
Drevený stojan na sudy (od 225 do 500 lt) 
Drevený stojan – opora pri transporte sudov (vysokozdvižným vozíkom) pre sudy od 500-
600 a 700 lt 
Vygravírovanie pomocou lasera Vaše logo spoločnosti 
 

 

TECHNICKÁ PODPORA 

S úmyslom založiť vzťah dlhotrvajúcej spolupráce s našimi zákazníkmi, Tonnellerie de l'Adour  
ponúka technickú podporu pred/po predaji prostredníctvom enológov.   

My v Adour veríme, že odborné znalosti v oblasti vína sú základom pre  “zachytenie” cieľov  

každého producenta vína.  

OBCHODNÁ POZNÁMKA  

Tonnellerie de l'Adour globálne produkuje okolo 5000 kusov ročne, čo umožňuje 

udržať čistotu remesla a špeciálnu starostlivosť o každý jeden sud.  

VYRÁBAME IBA NA OBJEDNÁVKU  

a expedujeme priamo z Francúzska.  
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tel.: +421 905 403296,  
 

 
Tel. : +33 (0)5 62 69 46 75 – Fax : +33 (0)5 62 69 45 46 
e-mail : contact@adour.fr - web: www.adour.fr 


