
Tato pravda musí na světlo.

VÍNO

Informujeme Vás dle nejlepšího vědomí

Všechny údaje vycházejí z dnešního stavu znalostí a nedělají si nárok na úplnost.  
Nelze z nich odvodit nic závazného.

Použití našich výrobků mimo zkušební kritéria uvedená v Technické informaci si vyžádá zvláštní prověření zákazníkem. Ručení za případnou škodu 
jakéhokoliv druhu nelze v tomto případě přebírat. Další podrobné informace pro jednotlivé výrobky najdete v příslušné Technické informaci, 
provozním návodu a pokynech pro uživatele. Použití v rozporu s určením má za následek ztrátu nároků na jakékoliv ručení, i s ohledem na případná 
ochranná práva třetí osoby.

Vyhrazujeme si změny v rámci technického zdokonalování.

Výrobce:      Výhradní dovoz a distribuce v ČR:

E. Begerow GmbH & Co.    LIPERA s.r.o.
An den Nahewiesen 24    Boršice u Blatnice 300
55450 Langenlonsheim    687 63 Boršice u Blatnice
Německo      Česká republika 

Tel:  +49 6704 204-0    Tel:  + 420 572 599 537
Fax: +49 6704 204-121    Fax: + 420 572 599 539
www.begerow.com    www.lipera.cz
info@begerow.com    info@lipera.cz
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Nejpřírodnější filtrace na světě.

Žádné ovlivnění barvy, aroma nebo chuti.

Nejvyšší mikrobiologická spolehlivost a nepřekonaná vnější 

hygiena stanovují nový standard.

To je BECOPAD. Vysoce čistá, přírodní a zachovající hodnotu.

Vyrobeno technologií „bepure“.

Ryzlink (ročník 2007)
Hodnocení dle DLG – 5 bodové schéma, ***znatelný

Obr. 1:  Aroma diagram Obr. 2:  Dorůstající surovina

BECOPAD
Čistá pravda hloubkové filtrace.
Tak se deskový filtr stane uzavřeným systémem.

                             Bez odkapání a ztrát  
Vyšší výkon o 20 %

Výplachový objem snížený o 50 %    
Bez minerálních látek

             Čistá filtrační buničina 
 

100 % biologicky odbouratelná

BECOPAD
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Hrubá filtrace

citron / grep *

jablko *

broskev / 
meruňka

med / 
karamel

tělnatost

mouthfeelkvětnatá chuť

hořká chuť

chuť 
po papíru *

barva ***

čirost***

Nefiltrovaný            Filtrace s BECOPAD 170


