Durisol bortároló
A Leiernél nemcsak a házak, falak építéséhez találja meg az Ön igényeinek leginkább megfelelő
építőanyagokat, de a kerti megoldások terén is kiemelkedő minőségű megoldásokkal állunk rendelkezésére. A
Leier a bortárolásban is megtalálta az esztétikus, hosszú élettartamú és praktikus megoldást, a Durisolból
készült bortároló elemeket bárki kedvére kombinálhatja.
A bortároló szetteket Durisolból, vagyis cement kötésű, mineralizált faforgácsból készült elemek alkotják,
ennek köszönhetően környezetbarát építőanyagról van szó. Az esztétikus bortároló rendszer gyakorlatilag
bármilyen felépítésű boros pincébe jól illeszkedik. A hagyományos, téglából kirakott helyiségek stílusával
tökéletesen harmonizál, a modernebb, kissé talán ridegebb pincéket pedig azonnal barátságosabbá teszi.
A Durisol elemekből összerakott bortároló rendszerek nehezen égnek, ennek köszönhetően biztonságosabbak a
tisztán fából készült boros polcoknál, illetve állványoknál. Vegyileg teljes mértékben semleges, így
természetesen nem is korrodálódik, ez a remek tulajdonsága az élettartamát teszi nagyságrendekkel hosszabbá a
versenytársainál. A Durisol elemek összetétele miatt a bortároló ellenáll a káros környezeti hatásoknak, az
esztétikus megjelenés mellett ez a biztonságos bortárolást is lehetővé teszi.
A webshopunkban további hasznos információkat talál a termékről!
Tovább a Webáruházra!
Különböző méretű és alakú elemekből, mindenki tetszőlegesen állíthatja össze a neki leginkább megfelelő
bortároló rendszert. A kisebb-nagyobb rekeszeket formázó Durisol elemek egymáshoz tökéletesen és teljesen
biztonságosan illeszkednek, a könnyen mozgatható „rekeszek" könnyen átalakítható bortárolót eredményeznek.

Magyarországon kizárólag a Leier foglalkozik a Durisolból készült építőanyagok, építőelemek
forgalmazásával. A mineralizált faforgácsból készült bortárolóink természetes, kellemes érzéseket keltő
tárolórendszert eredményeznek. A meleg, fatapintású bortároló nemcsak a lelkünkre, hanem a borainkra is
pozitív hatást gyakorolnak, a Durisol rendszerben például kisebb eséllyel sérül a tárolandó bor címkéje.

Elégedett vevőink egybehangzó véleménye szerint a Durisol bortároló legnagyobb előnye – a környezettudatos
előállítása és a kifogástalan szépsége mellett –, hogy tetszőlegesen alakítható, és bármikor könnyen
átalakítható. A polcrendszert a borgyűjtemény nagyságának és a tároló helyiség kapacitásának megfelelően
bármikor, játszi könnyedséggel lehet bővíteni, áthelyezni, átépíteni.
A Leiernél kapható Durisol bortároló rendszerek telepítéséhez, összeszereléséhez nincs szükség különösebb
szakmai előképzettségre. Ezeket úgy alakítottuk ki, hogy bárki számára könnyen és egyértelműen
összeállíthatók legyenek, hogy a biztonságos bortároló felállításához ne kelljen külön szakembert hívni és
költeni rá.
A Durisol bortároló rendszerével valódi borospince hangulatot varázsolhat a ház bármelyik

helyiségében. Az időtálló polcrendszer méltó társa lesz bármilyen nagyságú borgyűjteménynek, már csak
a barátokat kell meghívni, hogy büszkélkedhessen a gyűjteménnyel és a gyönyörű bortároló rendszerrel.
További információkért és vásárlásért keresse fel webáruházunkat!
Tovább a Webáruházra!
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