


1. PREZENTACE BEDNÁŘSTVÍ



SAURY

VÝROBNÍ PROSTORY

PRODUKTY

75% EXPORT

SAINT PANTALEON DE LARCHE 
BARBEZIEUX 

Francouzské barikové sudy na víno a destiláty, objemy od 225L do 600L
Kádě od 10 do 500 hl
Sudy



Saury

Bednářství Saury je na hranici mezi oceánskou a 
mezikontinentální oblastí, což dává specifické 
podmínky pro zrání dřeva.



2. VÝROBA SUDŮ



KROK 1: PŘÍPRAVA DUŽEK

KROK 2: OPRACOVÁVÁNÍ

Po období sušení desek na různých místech výroby, je dřevo znovu třízeno

Dužky jsou nejprve opracovány a pak 
poskládány do tvaru sudu. Poté jsou ohýbány 
nad ohněm.

KROK 3 : PŘEDEHŘÁTÍ

Tradiční ohýbání dužek.



Různé typy výpalu:

- Light toasting (L)
- Lumière
- Medium toasting (M)
- Medium + toasting 

(M+)
- Heavy toasting (H)

KROK 4 : VÝPAL



KROK 5: BROUŠENÍ

Složeny a upevněny s nerezovými 
hřeby

KROK 6: ČELA

Sudy se poté postupně kontrolují, 
aby se ověřila kvalita a 
homogenita výpalu.

KROK 7: KONTROLA & FINALIZACE



Nakonec se laserové značení provede před zabalením a 
odesláním sudů do vinařství.

KROK 8: LASEROVÉ ZNAČENÍ, DOPRAVA, 
DORUČENÍ



La tradition de la tonnellerie depuis 1873

JAK SI VYBRAT VÁŠ SAURY SUD?

3 kroky:

1. V závislosti na době zrání vašich vín v sudech:
• výběr typu dužek (těsnosti přírůstků)

2. Závisí na matrici vína:
• výběr metody předehřátí

3.    V závislosti na vašich cílech 
• výběr výpalu



SAURY PREMIUM

SAURY CLASSIC

SAURY AROMATIC

Prémiový sud je vyráběn výhradně s certifikovaným francouzským dubem, 
který byl vybrán pro velmi těsné přírůstky dřeva, které se suší déle než 36 
měsíců.

Saury Classic se stal světovou referencí pro všechny náročné vinaře, jejichž 
kvalita zůstává hlavním cílem. Vyrobeno výhradně z certifikovaného 
francouzského dubu a vybrané pro jemné přírůstky dřeva, jehož dužky byly 
sušeny minimálně po dobu 24 měsíců.

Aromatický sud je vyráběn výhradně s certifikovaným francouzským dubem, 
který byl vybrán pro dokonalou jemnost dřeva. Dužky jsou sušeny minimálně 
od 20 do 24 měsíců, sud Aromatic rychle rozvíjí své chuti, což pomáhá 
vynášet ovocné vlastnosti a flexibilitu taninů

TŘI KVALITY DUŽEK
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Saury Aromatic Saury Classic Saury PremiumMěsíce zrání

Střední přírůstky Těsné 
přírůstky

Velmi těsné 
přírůstky

KROK 1 : IDEÁLNÍ DĚLENÍ DLE SÍLY PŘÍRŮSTKU DŘEVA



 DVĚ METODY PŘEDEHŘÁTÍ

TRADIČNÍ PŘEDEHŘÁTÍ

IMERZNÍ NAMÁČENÍ

Sud se zatáhne poté, co je zahřát pomocí přírodního 
dubového ohně a postříkán vodou pro zvlhčení povrchu. 
Tento jedinečný krok ilustruje a respektuje know-how 
každého bednáře.

Tato technika, (jako první světě), byla vyvinuta 
společností Tonnelerie Saury v roce 2000. Zvednutý sud 
(růže) je zcela ponořen do kádě s téměř vroucí vodou a 
poté zatažen (ohnut). Čela se pak toustují podle 
požadovaného profilu, za použití nastavených technik 
toustování.



KROK 2 : VÝBĚR TYPU PŘEDEHŘÁTÍ

Intenzita taninů Struktura Sladkost/Objem



Intenzita

Koření

Toust

Ovoce

Vanilka

KROK 2 : VÝBĚR TYPU PŘEDEHŘÁTÍ



TRADIČNÍ

• Cabernet Sauvignon
• Merlot
• Frankovka
• Zweigeltrebe

• + všechny modré odrůdy

• Chardonnay

IMERZNÍ

• Merlot
• Rulandské modré
• Dornfelder

• Sauvignon 
• Chardonnay
• Ryzlink rýnský
• + všechny bílé odrůdy

Imerzní namáčení je více než technika ohýbání dužek při 
bednění sudů

•     snižuje obsah fenolických sloučenin velmi snadno 
rozpustných ve vodě, s       hořkou a svíravou chutí

• snižuje také dřevité aroma vyluhováním

Doporučuje se pro zrání citlivých odrůd na dřevitou chuť z 
nových sudů  (například: sauvignon, chardonnay, merlot...)  

STEP 2 : VÝBĚR TYPU PŘEDEHŘÁTÍ



120°C

160°C

180°C

200-300°C Kouřovost, Struktura, 
Káva, Karamel

Vanilka, pečivo, grilovaný chléb, karamel

Sladkost, čerstvé dřevo, kokos, krémovost

Struktura

Teplota výpalu
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Ovoce, objem, délka, jemnost

KROK 3 : VÝBĚR VÝPALU



VÝPAL

Snížení «suchého extraktu»  dřeva. Obsah fenolických sloučenin se 
změní: elagitaniny
= snížení obsahu taninu

Formování žlutých a hnědých chromoforů (maximum s M +)
= Zvýšení obsahu barevných složek
(podpora barevnosti vína)

Polymery dřeva jsou částečně změněny
= zvýraznění aromat
(od toustového po kouřový a kořenitý)

Se Saury si můžete vybrat všechny klasické řady výpalu:
lehký, střední, silný…..

Ale vyvinuli jsme taktéž náš jedinečný výpal

LA CHAUFFE LUMIERE

Tento vyjímečný výpal je vůbec nejlepší výpal který jsme vyvinuli pro 
naše sudy: s lehkým, ale velmi dlouhým toustováním, teplo prostupuje 
velmi hluboko do dřeva, aby se zabránilo jakékoli suchosti a ostrosti 
taninů.
Dodává vínům perfektní rovnováhu.

KROK 3 : VÝBĚR VÝPALU



L’ÉCRIN

Sud z francouzského dubu - 240 L

L'Ecrin je vyroben z dužek s velmi těsnými 
přírůstky.

Jeho aromatická přesnost přináší do vína 
složitost při respektování ovoce (velmi

dobrá rovnováha mezi aroma vína a vůní 
dřeva).

V ústech zvýrazňuje svěžest vína. 
Lumière výpal (na dřevěném ohni) je lehký, 

dlouhý a jemný, přináší měkké a hladké
taniny.

KVALITA DŘEVA: výběr dužek s velmi těsnými přírůstky
DUŽKY: 22mm
ZRÁNÍ DŘEVA: minimum 36 měsíců
DOPORUČENÍ PRO ZRÁNÍ:Pro více jak +18 měsíců zrání vína
PŘEDEHŘÁTÍ: tradiční nebo imerzní
VÝPAL: exkluzivní Lumière výpal



KÁDĚ
&

 SUDY



Velmi vyoká kvalita vinifikace

Objednávka 6 měsíců dopředu



Chêne pour Œnologie

Zastoupení pro ČR a SR: 
Cork Janosa, s.r.o.

Chmelník 1131, 763 02 Zlín 4
IČ: 26275333, DIČ: CZ26275333

tel. +420 774 116 599
enolog@janosa.cz
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