
Hágæða kristalglös

Framleiðslan
Zalto er samnefnari fyrir mestu mögulegu gæði
bæði hvað varðar hönnun og notagildi. Hvert og eitt
glas endurspeglar fagmannleg vinnubrögð sem á
rætur að rekja til aldagamalla hefða allt aftur til
tíma glerlistamanna endurreisnarinnar í Feneyjum

Lögun og halli glasanna
Lögun glasanna er hönnuð með möndulhalla jarðar í
huga. Kveikjan að mismunandi halla og lögun
glasanna á rætur að rekja til útreikninga forn grikka
sem miðuðu við það hvenær sólin næði að snerta
yfirborð jarðar á mismunandi tíma dags á hverri árstíð
fyrir sig og því voru geymsluílát hönnuð út frá þessum
útreikningum.
Hugmyndafræðingar Zalto tileinkuðu sér þessa alda-
gömlu hefð við hönnun sína. Reynslan hefur sýnt að
mismunandi halli og lögun glasaskálarinnar tryggir að
vínið nær betur að endurspegla eiginleika sinn á
tungu og fyrir nef njótandans.

Hagnýtar upplýsingar

Zalto glösin í hópi sex verðlaunahafa í vali á vörum sem þykja það
góð hönnun að ógerlegt sé að fullkomna hana,

"Unimprovable Award".

Zalto glös hafa áunnið sér sérstakan virðingarsess í hinu
alþjóðlega vínumhverfi. Vínglösin, sem framleidd eru í
Austurríki, eru vinsæl meðal bæði vínframleiðenda og
vínáhugamanna um heim allan. Þar má sérstaklega geta
Denk’Art línunnar sem hefur sett ný viðmið í hönnun
vínglasa.

Í takt við hugmyndafræði fyrirtækisins einbeita
hönnuðir þess sér að einni heildstæðri vörulínu, Zalto
Denk’Art línunni. Nýjungin í hönnuninni felst í þróun
glasa fyrir hverja tegund vínþrúga og vínsérfræðingar
hafa staðfest að lögun glasanna hjálpi til við að draga
fram séreinkenni hverrar þrúgutegundar fyrir sig.
Með fjölbreyttri lögun glasa tekst fyrirtækinu að heiðra
persónulegan smekk viðskiptavina sinna og gera þeim
kleift að prófa sig áfram með því að para saman mis-
munandi vín, þrúgutegundir og mismunandi lögun
glasa. Á þann hátt geta þeir uppgötvað hvaða glös þeim
finnst draga best fram eiginleika hvers víns.

Zalto vínglös
Margverðlaunuð

Handblásin blýlaus kristall. Afar metnaðarfull þróun
efnasamsetningar án notkunar blýoxíðs tryggir vörn gegn skýjun.

Meðhöndlun vínglasanna
Skolið vínglösin með volgu vatni. Bætið síðan við
nokkrum dropum af sápu í glasið og þrífðu með mjú-
kum svampi. Skolaðu glasið með köldu vatni. Að
lokum er best að nota microfiber tusku til að þurrka
glösin.


