
Taps i galets

Taps per vi
Els nostres taps estan fabricats amb suro català de Girona, de mes alta densitat e ideals per 
vins de guarda.

Taps cilíndrics de 54x24mm, 49x24mm, 44x24mm i 39x24mm amb qualitats extra, primera, 
segona, tercera... colmatats i qualsevol altra qualitat adaptada a les necessitats del client.

També fabriquem taps amb diàmetres superiors (26mm, 28mm...)

Els taps estan tractats i a punt per embotellar, complint la normativa vigent, inertitzats, 
envasats en bosses al buit amb SO2, en caixes de cartró i es poden marcar amb el logo de la 
bodega.
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Taps cònics
Taps en forma cònica  per poder tapar bé i destapar sovint o que tenen un forat irregular. 
Reutilitzables.

Fabricats amb suro natural o aglomerat.

Totes les mides possibles, des de 4 mm fins a 200 mm.

Damajuanes
Taps cònics per mides grosses, per garrafes, pots de ceràmica i vidre...

Fabricats en suro natural o aglomerat.

Diferents mides i alçades.

Tap cònic
Tap amb forma cònica per ampolles, tubs, perfumeria, farmàcia.

Amb suro natural o aglomerat.

Diferents mides.
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Taps rústics
Taps amb forma cònica amb un afegit decoratiu ja que mantenen la part rasposa del suro 
donant una sensació més rústica.

Fabricats només amb suro natural.

També per tapar les botes.

Tap bota
Tap que s'utilitza per el tapament de les botes.

Fabricat amb la part llenyosa a la punta del cònic.

Totes les mides.

Tap rústic
Taps fabricats amb la part rasposa de la planxa de suro a la part superior que confereix un 
aspecte més decoratiu.

Taps amb una certa conicitat i amb possibilitat de qualsevol mida.
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Taps capsulats
Taps fets íntegrament de suro natural o aglomerat, amb barret.
També capsulats en fusta o plàstic.

Tap utilitzat per licors, oli i altres tapaments que vulguin donar un valor afegit d'imatge.

Possibilitat de gravar-hi el logo
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Galets
Aquest producte s'utilitza principalment per ampolles d'oli, sitrells, vinagreres i altres recipients
en el que es vulgui dosificar el líquid contingut.

Realitzat en suro natural o amb aglomerat, amb forma fusiforme o cònica amb canya de plàstic 
alimentari.

Galet Anna
Pensat per ampolles d'oli de qualitat que busquin un disseny innovador i pràctic.

El mateix     tap fa la funció de galet   una vegada tret el tap interior, de seguretat.

Realitzat en fusta que pot ser natural o de color, amb el cos de suro natural de primera 
qualitat i canya de plàstic cromada.

També es pot utilitzar pel vinagre amb la canya amb plàstic transparent.

Galet
Galet amb forma fusiforme de suro natural amb canya de plàstic alimentari per oli, 
vinagre.

Per ampolles de 1 litre, 3/4 litre i 1/2 litre.

Llargada: 55mm. o 45mm.
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Galet Cònic Aglomerat
Galet cònic fet amb suro aglomerat i canya de plàstic alimentari.

Qualsevol diàmetre.
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