
Jsou vyrobeny z mechanicky vysoce odolného polyetylenu, 
který má atest na styk s potravinami, vínem a lihem.

Díky použití moderní technologie rotačního tváření 
(rotomoulding) vyrábíme nádoby vcelku a bez svarů. Nehrozí 
u nich proto křehnutí svarů vlivem stárnutí. Odolnost našich 
výrobků proti nárazu je možné vidět na www.plastovky.cz na 
videu „Zkouška pevnosti“.  
 
 

Nádoby se vyrábějí ve třech základních provedeních:

Nádoby pro vinaře - s víkem 20 cm

Mají nahoře otvor se závitem 20 cm, který se uzavírá plastovým víkem (černé 
víko od 50 l konví). U dna nádoby a asi 30 cm nade dnem jsou zataveny nerezové 
závitové vložky, na které je možné namontovat vypouštěcí kohouty.  Vložky 
jsou přetaveny plastem, takže kdo o vypouštěcí otvory nestojí, nemusí je otvírat 
(provrtat). U větších nádob jsou spodní nerezové vložky 1“, u menších 1/2“.  

Nádoby pro vinaře - s vrchním závitem 2“

Mají nahoře zatavenou nerezovou závitovou vložku 2“. Ostatní provedení  jsou 
stejná jako u nádob se závitem 20 cm.  
Výhodou nádob se závitem 2“ je dokonalá vodotěsnost při přepravě a možnost 
vytlačit víno stlačeným vzduchem nebo dusíkem (přiměřeným tlakem, nádoby 
nejsou vyráběny jako tlakové).

Nádoby pro vinaře - s plovoucím víkem

Mají pohyblivé plovoucí víko, opatřené originální italskou potravinářskou těsnicí 
duší. V ceně nádoby je duše, zakončená autoventilkem. K nádobě je možné dodat 
i originální nerezovou pumpičku s manometrem za příplatek 700 Kč.   
Poznámka: Nádoby mají standardně zataveno pouze jedno nerezové šroubení 
kousek nade dnem. Zatavení druhého šroubení asi 30 cm nade dnem je na 
objednávku také možné. (Pokud nádoba bude stát na zemi a budou se plnit např. 
PET lahve, může to být výhodné.) Potom je ale potřeba počítat kolem šroubení 
s vnitřním plastovým hrbolkem, hlubokým asi 7 mm. V tomto místě ale nebude 
duše těsnit a víko projde níž pouze s vyfouklou duší.



Průměr (cm) Výška (cm) Objem (l)

40 50 60

40 100 120

40 150 180

59 50 130

59 100 270

59 150 400

59 200 530

59 250 660

90 66 400

90 100 600

90 133 800

90 166 1000

90 200 1200

Tabulka vyráběných velikostí  systém “Matrjoš-
ka“, nádoby s plovoucími víky vkládané do sebe 
– novinka. Nádoby jdou vkládat do sebe včetně 
kohoutů. Šetří to místo při dopravě i ve sklepě.

Průměr (cm) Výška (cm) Objem (l)

40 58 60

50 65 120

60 75 200

70 85 320

80 95 400

90 105 600

Tabulka vyráběných velikostí  
všech druhů nádob

Odkalovací vložka se naplní 
vodou a dozatíží např. 
skleněnými kuličkami aby 
neplavala a uzavře zátkou. 
Vkládá se na dno nádoby 
s plovoucím víkem. Umožňuje 
odkalení moštu nebo 
vína z celého dna nádoby  
jednoduchým otevřením 
spodního kohoutu. 

Krycí víko slouží k zakrytí 
nádoby s plovoucím víkem 
před nečistotami, které by 
mohly padat např. ze stropu 
sklepa.

J. Palacha 324  
530 00 Pardubice
tel.: 777 067 527
www.plastovky.cz


