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Zalto katalogas 

Taurės nuotrauka Aprašymas Kodas 

 Gravitas Omega 

Zalto Burgundy išskirtinio dizaino 

Gravitas Omega krištolinės taurės 

skirtos tvirtiems ir išraiškingiems 

apie 13 % alkoholio turintiems 

vynams. Šios rankų darbo itin 

plono bešvinio krištolo taurės 

sukurtos, kad vynas galėtų lengvai 

atsiskleisti ir kvėpuoti. 

Rekomenduojama naudoti su Pinot 

Noirs, Nebbiolo, Barbera, 

Chardonnay, Grunen Veltliner. 

Taurės aukštis - 230 mm. 

90101 

 Burgundy taurė 

Zalto Burgundy krištolinės taurės 

skirtos tvirtiems ir išraiškingiems 

apie 13 % alkoholio turintiems 

vynams. Šios rankų darbo itin 

plono bešvinio krištolo taurės 

sukurtos, kad vynas galėtų lengvai 

atsiskleisti ir kvėpuoti. 

Rekomenduojama naudoti su Pinot 

Noirs, Nebbiolo, Barbera, 

Chardonnay, Grunen Veltliner.  

2009 metais buvo įvertintos kaip 

geriausios Burgundy taurės. 

Taurės aukštis – 230 mm. 

 

11101 
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 Bordeaux taurė 

Susipažinkite su Zalto Bordeaux 

krištoline vyno taure, kurią net 

Romėnai pripažintų. Šios rankų 

darbo bešvinės krištolo taurės yra 

lengvos kaip plunksna, tačiau labai 

tvirtos. Sukurtos atskleisti vyno 

potenciją, koncentraciją, ekstraktą 

ir taninus. Rekomenduojama 

naudoti su Bordeaux, Rioja, 

Brunello, Cabernet Sauvignon, 

Merlot, Shiraz, Blaufrankisch ir 

Zweigelt vynais.  

2009 metais buvo įvertintos kaip 

geriausios Bordeaux taurės. 

Taurės aukštis – 240 mm. 

11201 

 Universali taurė 

Jeigu Jūs nusprendėte savo 

lentynoje turėti tik vieno tipo 

taures, tai turi būti šios. Sukurtos iš 

bešvinio krištolo, o universali 

forma leidžia atskleisti įvauraus 

tipo vyno geriausias savybes. 

Rekomenduojama naudoti su 

Chardonnay, Chianti, Riesling and 

"Smaragd"- vynais iš Wachau.  

Taurės aukštis – 235 mm. 

11301 

 Balto vyno taurė 

Pajauskite vaisių aromatą 

baltuosiuose vynuose, naudodami 

Zalto balto vyno krištolo taures. 

Tai rankų darbo bešvinio krištolo 

itin legvos, bet tvirtos taurės, 

sukurtos pasaulyje gerai žinomo 

somelje, kad atskleistų Riesling, 

Sauvignon Blanc, Muskateller, 

Frizzante, Sangiovese, St. Laurent 

ir Blaufrankisch vynų aromatus. 

2009 metais buvo įvertintos kaip 

geriausios Riesling taurės. 

Taurės aukštis – 230 mm. 

11401 
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 Saldaus vyno taurė 

Zalto bešvinio krištolo rankų darbo 

saldaus vyno taurės sukurtos 

pabrėžti eleganciją ir kokybę, 

subalansuoti vyno svarumą ir 

saldumą. Rekomenduojama 

naudoti su Sauternes, Auslese, 

Trockenbeerenauslese, ledo vynu, 

Port, Sherry, Madeira. 

Taurių aukštis - 230 mm. 

11601 

 Šampano taurė 

Džiaugsmo šūksniais pasitikite 

rankų darbo bešvinio krištolo Zalto 

taures skirtas šampanui. Dėka šių 

taurių lengvumo ir plonumo 

šampanas įgauna dar daugiau 

vertės, išryškina putojančio vyno 

regiono išskirtinumą. Taurės 

sukurtos vieno geriausių pasaulyje 

somelje, lengvos kaip plunksnos, 

tačiau neįtikėtinai tvirtos. Sukurtos 

specialiai Champagne, 

putojantiems vynams, Prosecco, 

Spumante ir Cava. 

Taurių aukštis - 240 mm. 

11551 

 Grafinas No25 

Rankų darbo bešvinio krištolo 

grafinas. Itin plonas ir 

elegantiškas, sukurtas pateikti 

lengvus baltus vynus, vandenį ar 

vaisių sultis. Grafino formos 

leidžia atskleisti plačią kvapų 

paletę, išlaikyti šviežumą. 

Ypatingai patogus laikyti 

šaldytuve. Gamintojas - Zalto, 

Austrija.  

Grafino tūris - 250 ml.  

11911 
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 Grafinas No75 

Rankų darbo bešvinio krištolo 

grafinas. Itin plonas ir elegantiškas 

sukurtas pateikti lengvus baltus 

vynus, vandenį ar vaisių sultis. 

Grafino formos leidžia atskleisti 

plačią kvapų paletę, išlaikyti 

šviežumą. Ypatingai patogus 

laikyti šaldytuve. Gamintojas - 

Zalto, Austrija.  

Grafino tūris - 820 ml.  

11921 

 Dekanteris Axium 

Rankų darbo bešvinio krištolo 

dekanteris Axium. Itin plonas ir 

elegantiškas sukurtas pateiktii 

raudoniems ir "pilno kūno" 

vynams. Dekanterio forma leidžia 

atskleisti plačią kvapų ir skonio 

paletę, išlaikyti šviežumą. 

Tūris - 1450 ml. 

11961 

 Dekanteris Mystique 

Rankų darbo bešvinio krištolo 

dekanteris Mystique. Itin plonas ir 

elegantiškas sukurtas pateiktii 

"pilno kūno" vynams, idealiai 

tinka magnum buteliams. 

Dekanterio forma leidžia atskleisti 

plačią kvapų ir skonio paletę, 

išlaikyti šviežumą. 

Tūris - 1900 ml. 

11971 
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 Spaudyklė 50 

Trys spalvos: raudona, pilka, žalia 
51010 

(pilka) 

51020 

(raudona) 

51030 

(žalia) 

 Spjaudyklė 250 

Trys spalvos: raudona, pilka, žalia 
61010 

(pilka) 

61020 

(raudona) 

61030 

(žalia) 

http://www.vytishop.lt/

