Ügyfeleinket a szüret kezdetétől az érlelésen át, egészen a palackozásig olyan
prémium termékekkel támogatjuk, mint:
ÉLESZTŐK • TÁPANYAGOK • BAKTÉRIUMOK • ENZIMEK • TANNINOK • KÉN-DIOXID
STAIBILIZÁTOROK • DERÍTŐSZEREK • FINOMÍTÓ SZEREK • TÖLGYFA ALTERNATÍVÁK

PORTUGÁLIA

CHILE

DÉL-AFRIKA

OLASZORSZÁG
USA

ARGENTÍNA

SPANYOLORSZÁG

AUSZTRÁLIA
KÖZÉP-EURÓPA

KÍNA

ÚJ-ZÉLAND

Borászati termékeink
és technikai támogatásunk
segítségével világszerte biztosítjuk az
innovációt és a szakértelmet
a borászatok számára, hogy növelhessék
hatékonyságukat és javíthassák boraik
minőségét

www.enartis.com

300+

10.000+

2millió Euró

A nemzetközi piacon jelenlevő több
mint 300 termékünk, beleértve
az élesztőket, a tanninokat, az
enzimeket, a tápanyagokat, a
baktériumokat, a stabilizáló és a
finomító-derítőszereket lefedik a
borkészítés valamennyi szakaszát, a
szürettől egészen a palackozásig.

Tapasztalt tudósaink és borászaink
magasan képzett csapatának
köszönhetően kiemelkedő tudásanyag áll
rendelkezésünkre a felmerülő gyakorlati
problémák kezelésére, garantálva a
karakterüket teljes mértékben kifejező
borok készítését.

Innovációs projektjeink keretében
öt laboratóriumunkban, valamint az
Olaszországban, Spanyolországban és az
Egyesült Államokban működő három kutatásfejlesztési központban zajlik fejlesztés.
Napjainkban legfőbb törekvésünk, hogy
olyan új borászati technikákat fedezzünk fel,
melyek mindinkább tiszteletben tartják a bor
természetes minőségét.

200+

FSSC 22000
ISO és OHSAS

Csatlakozzon nemzetközi
hálózatunkhoz, amely nap mint
nap azon fáradozik, hogy a kis és
nagy pincészetek igényeit egyaránt
kielégítse, továbbá a helyi viszonyok
ismeretében azonnali és precíz
szolgáltatást nyújtson.

Az Enartis rendelkezik az FSSC 22000 Nemzetközi
Élelmiszerbiztonsági Tanúsítvánnyal és a legszigorúbb
borászati- és élelmiszerminőségi előírásoknak
megfelelően működik. A vállalat az Oenoppia aktív tagja,
valamint rendelkezik ISO 14001, OHSAS 18001
és ISO 9001 tanúsítványokkal is.

10.000+

100%

Az Enartis 50 országban több mint
10 000 partnerét látja el innovatív
megoldásokkal és biztonságos
termékekkel, megkönnyítve ezzel a
bortermelők életét.

Saját kutatóközpontjaink valamint több mint 10 rangos
borászati szervezettel való együttműködésünk biztosítja
számunkra a piac megértéséhez szükséges információt. Ez
garantálja a gyors tudásmegosztást, tovább lehetővé teszi
vezető szerepünk fenntartását a borászati ágazatban.

speciális
termék

I N N OVÁC I Ó

RÓLUNK
A borászati termékek illetve a technológiai

fontosak alkalmazottaik és ügyfeleik is.

támogatás területén a 2003-ban indult Enartis

Az Enartis csapata olyan szenvedélyes

napjainkban már globális piacvezető szerepet

és elkötelezett szakemberekből áll, akik

tölt be. Az Esseco Group tagjaként az Enartis

5 kontinensen osztják meg kutatási

negyedik generációs, családi tulajdonban lévő

eredményeinket és tapasztalatainkat

vállalat, amely közel egy évszázada fejleszti

egymással és Önökkel.

kulcsfontosságú termékeit a szervetlen kémia

Az Enartis évente több mint 2 millió eurót

és a borászat számára, biztosítva ezzel a

fordít kutatás- fejlesztésre, innovatív

folyamatos innovációt és és ágazatvezető

termékeket és technológiai támogatást

szerepét. Hiszünk abban, hogy az innováció

biztosít az iparágnak. A nemzetközileg

egy tudományág, nem csupán egy elcsépelt

elismert kutatóintézetekkel folytatott hosszú

közhely.

távú partnerkapcsolatok, valamint a korszerű

Az Enartis márka büszke arra, hogy 50

laboratóriumokkal való együttműködés

országban több mint 10000 gyártóval épített

biztosítják vezető pozíciónkat a borászati

ki tartós kapcsolatot annak érdekében,

szektorban. Napjainkban a cég prémium

hogy a pincészetek és borászok számára

minőségű, speciális termékeket kínál a

olyan, páratlan innovációs lehetőségeket

borkészítés minden egyes szakaszához.

és szakértelmet biztosítson, amellyel a

A cég rendelkezik az FSSC22000 nemzetközi

borok minőségének tökéletesítéséhez és a

élelmiszerbiztonsági tanúsítvánnyal, az

borászatok hatékonyságának fejlesztéséhez is

Oenoppia aktív tagja, továbbá rendelkezik

hozzá tud járulni.

ISO 14001, OHSAS 18001 és ISO9001

Az igazán kiváló cégek számára egyaránt

tanúsítványokkal is.

alkalmazott

K N OW- H OW

bortermelő
50 országban

KÖZELSÉG

alkalmazási
próba évente

részvétel a helyi
bortermelő közösségekben

befektetés
az innovációba

