
• Premium şaraplar için az oksijen giriş oranları
• Üç farklı oksijen giriş oranı, şarap üreticisine, şarabın

amaçlandığı gibi gelişmesi için şişeye girmesine izin verilen
oksijen seviyeleri üzerinde kontrol sağlar

• TCA içermez - mantar lekesi yok

• Doğal mantar görünümünde
• Yumuşaklık hissi daha kolay kavranır ve daha çekici, daha

yumuşak bir dokunuşa sahiptir
• Dünyanın ilk sıfır karbon izli mantarı

• Yenilenebilir, bitki bazlı polimerlerden yapılmıştır
• Geri dönüştürülebilir

New Select Green 100 New Select Green 300 New Select Green 500

Şişe Başına 
Oksijen Girişi

0.4 mg of O2 3 ay sonra
0.7 mg of O2 6 ay sonra
 1.2 mg of O2 12 ay sonra
1.1 mg of O2 her yıl, ilk yıldan 
sonra

1.6 mg of O2 3 ay sonra
 2.1 mg of O2 6 ay sonra
2.8 mg of O2 12 ay sonra
1.1 mg of O2 her yıl, ilk yıldan 
sonra

1.8 mg of O2 3 ay sonra
 2.3 mg of O2 6 ay sonra
 3.1 mg of O2 12 ay sonra
1.7 mg of O2 her yıl, ilk yıldan 
sonra

Biyobazlı Değerlendirme * % 60 ila % 80 Biyobazlı % 60 ila % 80 Biyobazlı % 60 ila % 80 Biyobazlı

Karbon Ayakizi** -2.3 g CO2eq mantar başına -2.3 g CO2eq mantar başına -2.3 g CO2eq mantar başına

Premium Mantar görünüşü Embossed (Kabartma) Embossed (Kabartma) Embossed (Kabartma)

Özel Baskı Evet Evet Evet

Çaplar 24 mm 24 mm 24 mm

Uzunluklar 38 mm | 44 mm | 47 mm 38 mm | 44 mm | 47 mm 38 mm | 44 mm | 47 mm

Ağırlık/ mantar 4.9 g | 5.7 g | 6.1 g 4.9 g | 5.7 g | 6.1 g 4.8 g | 5.5 g | 5.9 g

Ekstraksiyon gücü 200 N - 450 N 200 N - 450 N 200 N - 450 N
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YENİ SELECT GREEN 
SÜPER PREMIUM ŞARAPLAR İÇİN GREEN LINE
ÇÖZÜMÜ - ARTIK SIFIR KARBON AYAK İZİ İLE

Şeker kamışından türetilen polimerler olan PlantCorc ™ teknolojisini 
Yeni Select Green sürdürülebilirliği ve dokunuş ve ele gelişi ile daha 
üstün hale gelmiştir. 

Sadece pahlı bitiş
Dahili test metodolojilerine dayalı ortalama değerler

* Yenilenebilir hammadde yüzdes| http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/
**Değerler, enerji geri kazanımı kullanım ömrü sonunda elden çıkarma ile %100 yakma varsayılarak ve mantarın kullanım aşaması hariç tutularak, beşikten mezara analizi ile elde edilir.




