SMART OAK

MADEIRAS
OTIMIZAR A APLICAÇÃO DE MADEIRAS EM VINHOS

Ferramenta inovadora para monitorizar a aplicação de madeiras em vinhos. SMART OAK permite uma extração mais
rápida e controlada das madeiras.
55 SMART OAK é uma ferramenta de controlo automatizado da aplicação de madeiras em vinhos.
55 É possível utilizar diferentes formatos de madeiras (aparas, microaduelas, aduelas).
55 O resultado final da aplicação da madeira é obtido em apenas alguns dias em vez de várias
semanas, de uma forma equilibrada e com qualidade.
55 O SMART OAK tem um interface simples e intuitivo com várias possibilidades de trabalho.

TESTEMUNHO

SMART OAK otimiza o tempo de aplicação das madeiras nos vinhos. SMART OAK permite uma resposta rápida a um pedido de
“madeirização” urgente e não planificado. O resultado organolético é idêntico ao obtido com as práticas atuais, além disso o resultado
da aplicação da madeira é reprodutível. A instalação e utilização de SMART OAK é simples. O vinho manteve o perfil frutado e
aromático tendo aumentado o volume em boca e estrutura.
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Inertização durante a operação de aplicação das madeiras;
Conservação da frescura e frutado do vinho;
Extração controlada dos compostos aromáticos da madeira;
Monitorização da temperatura em tempo real;
Alerta em caso de entrada de ar;
Escolha da intensidade de extração em função do perfil de vinho pretendido.

RENTABILIDADE
55 Redução dos tempos de contato madeira/ vinho (alguns dias em vez de 3 a 6

meses em estático);
55 Retorno rápido do investimento;
55 Flexibilidade: adaptação rápida aos pedidos do cliente;
55 Melhor gestão da conservação dos vinhos (sem trasfega da cuba no final da

aplicação das madeiras).

SMART OAK e a cuba com madeiras

SMART OAK

MADEIRAS

DESEMPENHO
Integração das madeiras na cuba SMART OAK;
Não é necessário colocar os sacos com madeiras nas cubas;
Maior segurança para o pessoal;
Monitorização da aplicação da madeira: programa
automático ou manual em função das necessidades.
55 Interface tátil amigável e intuitivo.
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CONFORTO
55 Tecnologia de seguimento da aplicação das madeiras

Aparas utilizadas

através de espectrofotometria de impedância elétrica.
55 Reprodutibilidade nos vinhos dos perfis de madeira.
3 PROGRAMAS DE MADEIRIZAÇÃO Á ESCOLHA

Curto
6 a 8 dias

Classico
8 a 11 dias

Intensidade
9 a 12 dias

sucrosidade e aromas

equilíbrio entre
aromas e taninos

estrutura

Interface táctil intuitivo
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Garantimos a qualidade deste produto na sua embalagem de origem e utilizado de acordo com a data de validade e condições de armazenamento. A informação presente neste
documento é verdadeira e baseada no nosso conhecimento atual, no entanto não deverá ser considerada como uma garantia expressa ou uma condição para venda deste produto.

