CATÁLOGO DE
PRODUTO

A valorizar
a cortiça
desde 1945

Fundada em 1945, por Elísio Ferreira dos Santos e com mais
de 75 anos de know-how, a EFSCork é um grupo familiar que
se dedica à produção e comercialização de rolhas e derivados
de cortiça por todo o mundo.
Atualmente na 3ª geração, a EFSCork investe constantemente nos seus recursos humanos, na eficiência das operações e introduzindo as mais recentes inovações tecnologias
nas 2 unidades produtivas.
A EFSCork pretende acrescentar valor à cortiça através da
valorização da matéria-prima, seguindo uma gestão vertical.
Com isto, pretende-se alcançar um elevado controlo de
qualidade e por sua vez um alto nível de satisfação
do cliente, assegurando um crescimento sólido e
sustentável que sempre a caracterizou.
A EFSCork orgulha-se de trabalhar com uma
matéria-prima nobre, ecológica e sustentável
implementando no seu processo as melhores
práticas produtivas, contribuindo para assegurar
um futuro de um planeta mais verde.
No âmbito social, a EFSCork contribui para a criação de
postos de trabalho direta e indireta, preocupa-se diariamente em motivar os seus colaboradores oferecendo as
melhores condições de trabalho e segurança com a finalidade de promover a equidade social e de género.
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ROLHA DE

Cortiça Natural
A rolha de cortiça natural é o produto mais
antigo no mercado sendo um vedante único
e perfeito. Por ser um vedante 100% natural
constituído por uma só peça, apresenta propriedades únicas que mais nenhum outro
vedante concorrente consegue oferecer.
Aplicação:
Este tipo de produto é usado para vedar qualquer tipo de vinho
independentemente da sua qualidade, rotação ou respetiva
geometria da garrafa. A rolha de cortiça natural apresenta
maior superioridade ao invés de outro tipo de rolhas devido à
sua vida útil. Logo, nos casos em que o vinho apresenta baixa
rotação, o uso desta rolha é esmagadoramente prioritário,
permitindo que o vinho envelheça com a qualidade desejada.

ROLHA

Colmatada
A rolha colmatada é proveniente da colmatagem, processo em que os poros da rolha natural
são preenchidos com o pó da cortiça através de
uma cola à base de resina ou água. Este método
de fabricação tem como principal objetivo aprimorar tanto a performance da rolha como o seu
aspeto visual, tornando-a homogénea.

Aplicação:
Este tipo de rolhas destina-se a vinhos de média/alta rotação
cumprindo a sua função com elevada performance.
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ROLHA

Aglomerada
A rolha aglomerada é resultante de um
processo de moldagem individual ou
extrusão, em que em ambos os métodos,
é usado uma substância aglutinadora que
une os granulados provenientes da cortiça.

Aplicação:
Esta é uma solução eficiente e económica para
vinhos de consumo imediato, cujo não excedam
o período de 24 meses.

ROLHA

Micro-Aglomerada
Este tipo de rolha é uma tecnologia inovadora
proveniente da rolha aglomerada. A rolha é formada por micro grânulos que permite atingir uma
maior estabilidade estrutural da rolha, tornando-a
visualmente mais apelativa e eficiente, sendo
geralmente uma rolha mais elaborada e de melhor
qualidade do que a rolha aglomerada comum.

Aplicação:
Este tipo de rolha é aplicado em vinhos de alta rotação
cumprindo a sua função com elevada performance.
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ROLHA

Técnica 2+0
A rolha para vinho espumante pode ser
incluída no grupo das rolhas técnicas e
denomina-se na gíria de "2+0". É constituída
por um corpo de aglomerado de cortiça, em
que à extremidade da rolha que irá estar em
contacto com o vinho é lhe adicionado 2
discos de cortiça natural de alta qualidade.
Aplicação:
Este tipo de produto tem a sua maior aplicabilidade
em vinhos espumantes, pois é perfeitamente capaz de
reter o gás dentro da garrafa, mantendo a efervescência do vinho. Por outro lado, confere um comportamento regular ao nível de força de compressão
(engarrafamento) e extração da rolha na garrafa.

ROLHA

Técnica 1+1
Designa-se por rolha técnica "1+1", a rolha que
é constituída por um corpo de aglomerado ou
micro aglomerado de cortiça e que possui em
cada extremidade 1 disco de cortiça natural.
Apesar de ser apelidada de "rolha técnica",
esta consegue ter um visual muito semelhante
á rolha de cortiça natural tradicional.
Aplicação:
Este tipo de produto é usualmente usado para engarrafar
vinhos consumíveis num prazo entre 2 a 3 anos, pois
demonstra excelentes resultados na vedação do vinho na
garrafa ao longo do período referido anteriormente,
mantendo assim níveis ideais de concentração de SO2 e
evitando a oxidação prematura do vinho.
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ROLHAS

Capsuladas
A rolha capsulada é uma rolha de cortiça em
cujo topo é colocada uma cápsula de madeira,
PVC ou até mesmo cortiça, personalizada de
acordo com preferência do cliente. Esta é geralmente utilizada em vinhos licorosos ou em
bebidas espirituosas que quando saem para o
mercado estão pronto a serem consumidos.

Aplicação:
Esta rolha é muito prática para os barmen e para os
consumidores pois permite uma reutilização fácil, um
fator bastante importante para garrafas cujo conteúdo
não é consumido de uma só vez.

Infinitas
Possibilidades de
Personalização
07

design & photography: RD4B-studio.com

SEDE E UNIDADE DE PRODUÇÃO 1
Rua do Bolhão, 100, Ap. 44
4509-908 Fiães - Portugal
T. +351 227 471 230
F. +351 227 471 239
efscork@efscork.com

UNIDADE DE PRODUÇÃO 2
Zona Industrial do Monte Grande
Rua Padre António Vieira, 251
4505-316 Fiães - Portugal

facebook.com/EFSCork
linkedin.com/company/EFSCork

www.efscork.com

