
O producencie urządzeń destylacyjnych V.S.O.P. 
 
 
Firma V.S.O.P. Technika jest głęboko zakorzeniona w tradycji polskiej i światowej destylacji. 
Producent V.S.O.P. to niekwestionowany lider na rynku producentów małych i średnich 
urządzeń destylacyjnych, posiadający bogate doświadczenie oraz nowoczesne zaplecze 
techniczne i badawcze. 
Urządzenia destylacyjne ( rektyfikacyjne) są standaryzowane i poprzez zunifikowany system 
połączeń są kompatybilne z wcześniejszymi typami urządzeń. Daje to ogromny komfort 
obsługi oraz pewność, pasujących do siebie elementów (tak jak klocki Lego). Wysoko 
wyspecjalizowany personel oraz wewnętrzne rygorystyczne systemy jakości sprawują 
kontrolę nad procesem produkcji. 
Marka V.S.O.P. to gwarancja wysokiej jakości; urządzeń, obsługi, serwisu technicznego. 
Wszystkie urządzenia marki V.S.O.P. mają zagwarantowany 36-cio miesięczny serwis 
gwarancyjny i doŜywotni serwis pogwarancyjny.  
Od 2003 roku firma regularnie wprowadza nowe produkty do sprzedaŜy. KaŜdy model zanim 
trafi do sprzedaŜy jest szczegółowo badany i testowany a dla potwierdzenia jego skuteczności 
i wysokiej jakości V.S.O.P. wykonuje badania chromatograficzne otrzymanego destylatu w 
niezaleŜnym laboratorium. 
InŜynierowie V.S.O.P. projektują i badają nowoczesne urządzenia destylacyjne, 
rektyfikacyjne i filtrujące. Dzięki temu oferta firmy zawsze jest pełna i aktualna. Dzięki 
wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań konstrukcje V.S.O.P. są bezpieczne i komfortowe w 
obsłudze. 
 
PoniŜej przedstawiam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów V.S.O.P. 
1. Dlaczego warto kupić destylator V.S.O.P. jeŜeli na rynku są tańsze oferty?  
Od 2003 roku specjalizujemy się w sektorze destylacji dla gospodarstw domowych oraz 
małych firm. Rozwijamy i wdraŜamy nowe technologie a całe doświadczenie i uwagę 
kierujemy w stronę ulepszania i unowocześniania domowej destylacji.  
Gruntownie testujemy i badamy nowe konstrukcje a przed ich wprowadzeniem do produkcji 
badamy jakość i skład chemiczny destylatów w niezaleŜnym laboratorium 
chromatograficznym. Wprowadzamy nowe rozwiązania i usługi w branŜy. 
Czego nie robimy; 
- Nie wykonujemy bram, balustrad, zderzaków, tłumików, grilli ani wędzarni (choć moŜemy) 
- Nie kopiujemy cudzych rozwiązań 
 
2. Czym róŜni się sprzęt V.S.O.P. od ofert konkurencji? 
Najprostsza odpowiedź to: prawie wszystkim. 
- wykonaniem – aparaty V.S.O.P. są ręcznie spawane w osłonie argonu, wykańczane, i 
polerowane na wysoki połysk – wszystko zgodnie z najlepszą sztuką spawalniczą 
- W Ŝadnej części naszych konstrukcji nie uŜywamy lutów reagujących z kwasami 
pofermentacyjnymi 
- Metale aktywne (miedź) umieszczamy we właściwym miejscu, czyli w kolumnie gdzie 
siarczki wracają do zbiornika a nie w elementach chłodnicy gdzie produkt reakcji trafia do 
naczynia odbioru.  
- Dla uzyskania całkowitej pewności, Ŝe Ŝadne produkty stałe nie dostają się do naczynia 
odbioru stosujemy filtry wstępne. (nie trujemy naszych klientów). 
- wydajnością – aparaty V.S.O.P. wyprzedzają konkurencję w wydajności na godzinę, czas 
pracy pierwszego cyklu 50L to 6-6,5h łącznie z rozgrzewaniem (konkurencja nie podaje tych 
danych prawdopodobnie z niewiedzy o działaniu własnego produktu). 



- róŜnorodnością – aparaty V.S.O.P. to szeroka gama modeli odpowiadających potrzebom 
wielu klientów min. rolników, pszczelarzy, sadowników, winiarzy, piwowarów, 
biznesmenów, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów, hoteli, restauracji, 
barów, pubów, mieszkańców wsi i osiedlowych mieszkań. KaŜdy klient traktowany jest 
indywidualnie i ma moŜliwość wprowadzenia zmian w wybrany model. 
- Nie sprzedajemy jednego starego modelu ze zmienionymi nazwami kaŜdorazowo po 
śmiesznej kosmetyce. 
- Nie traktujemy aparatu do destylacji jak chińskiej „masówki” gdzie liczy się jedynie ilość i 
szybkość produkcji oraz wynik sprzedaŜy bez oglądania się na jakość końcową i satysfakcję 
klienta. 
- Nie sprzedajemy rzeczy, których nie zbudowaliśmy i wielokrotnie nie przetestowaliśmy, nie 
zbadaliśmy i nie sfotografowaliśmy. 
- Nie kopiujemy konkurencji, poniewaŜ działamy etycznie. 
- Ostateczną decyzję na temat kształtu zestawu oraz jego zawartości pozostawiamy zawsze 
klientowi.  
3. Czy wypełnienie jest naprawdę najwaŜniejsze? Czym wypełnione są kolumny V.S.O.P.? 
Tak wypełnienie to istotny element aparatu destylacyjnego, jego róŜnorodność jest bardzo 
duŜa a wydajność mierzona w P/V (powierzchnia do objętości w m2/m3) równie zmienna.  
Standardowe wypełnienie naszych kolumn to kupowane od lat od jednego producenta 
sprawdzone w kilkuset urządzeniach niemieckie spirale ze stali kwasoodpornej od PV-
950m2/m3 do PV-1200m2/m3. 
Jako reduktora związków siarki w oparach (wbrew insynuacjom naszej konkurencji nie są to 
chińskie zmywaki, które rozpadają się w czasie destylacji) polecamy stosowanie Filtrów 
Katalitycznych FK z miedzianym wypełnieniem oraz wypełnieniem pryzmatycznym 
wzorowanym na modelu rosyjskim z instytutu Mendelejewa (jest ono znacznie wydajniejsze - 
PV-3800m2/m3 i staranniej wykonane).  
Nie jesteśmy producentem wypełnienia i nie mamy interesu w promowaniu jednego rodzaju, 
dobre i sprawdzone spirale ze stali kwasoodpornej są według nas najrozsądniejszą ofertą 
przeliczając cenę na wydajność. 
4. Czy wypełnienie decyduje o jakości końcowej destylatu? Co jeszcze ma wpływ na jakość 
końcową? 
Tak, dobre wypełnienie (duŜy współczynnik PV i mieszany skład metali) ma wpływ na jakość 
końcową, ale nie decyduje samo w sobie o wyprodukowaniu dobrego destylatu. Wysokie PV 
ma wpływ na rozdzielczość kolumny a to z kolei na czystość destylatu (moc w procentach). 
Niestety w destylacji równie waŜne są teŜ procesy chemiczne i biorące w nich udział 
mieszaniny np. azeotropowe wyŜszych alkoholi (odpowiedzialne m.in. za metaliczny posmak 
destylatu), oraz technika prowadzenia destylacji. 
Śledzenie tych procesów umoŜliwiają jedynie odpowiednie urządzenia pomiarowe. ( 
wielofunkcyjne termometry cyfrowe LCD, sterowniki wielofunkcyjnego układu sterowania 
chłodzeniem lub komputer destylacyjny V.S.O.P.). Brak lub mizerna jakość i dokładność tych 
urządzeń moŜe zniweczyć nawet najlepszy efekt wypełnienia. Dlatego jako absolutne 
minimum polecamy zastosowanie proponujemy dwa termometry cyfrowe LCD (konkurencja, 
która tego nie robi lub robi niewłaściwie nie rozumie podstaw procesu destylacji).  
5. Czy filtracja węglem aktywnym jest konieczna? 
Nie, filtracja nie jest konieczna jednak ma znaczący wpływ na jakość i smak zwłaszcza 
czystych destylatów. Posiadanie filtra węglowego (bez względu na rodzaj i wielkość) jest 
zalecane dla tych, którzy chcą uzyskać destylaty czyste (filtr w duŜym stopniu ogranicza lub 
usuwa aromaty z destylatów gatunkowych).  



Wielkość filtra determinuje jedynie jego efektywność, Ŝywotność wkładu i maksymalną 
prędkość przepływu. KaŜda prawidłowa filtracja daje stratę mocy destylatu rzędu 1-2%. 
Reszta jest w pełni odzyskiwana. Ponownie jest to dyskusja o ilości w stosunku do jakości. 
6. Co znaczy zasada „satysfakcja klienta”? 
Zasada ta ujmuje politykę naszej firmy stosowaną wobec kaŜdego klienta, i stanowi, Ŝe 
kaŜdy, kto zakupi u nas aparat destylacyjny moŜe go zamienić na wyŜszy model przy 
rozliczeniu starszego typu nawet w 100% kwocie zapłaconej za wcześniej zakupiony sprzęt 
bez względu na czas uŜytkowania poprzedniej konstrukcji. Pozwala to naszym klientom 
korzystać z najnowszych rozwiązań w dziedzinie destylacji i chroni ich portfele przed 
zbędnymi wydatkami. 
UŜytkownicy destylatorów V.S.O.P. mają zapewnioną dyskrecję.  
- nie identyfikujemy naszych klientów a jedynie uŜytkowane urządzenia poprzez 
indywidualny numer nadawany kaŜdemu destylatorowi i kolumnie filtrującej V.S.O.P.  
7. Co znaczy gwarancja V.S.O.P. i jak wygląda wsparcie techniczne.  
Gwarancja V.S.O.P. to rozległe pojęcie. 
Gwarancja na nasze urządzenia standardowo obejmuje; 
- elementy elektroniczne (z wyłączeniem ogniw bateryjnych) w okresie 36 miesięcy 
- elementy stalowe oraz wypełnienie kolumny destylacyjnej w okresie 36 miesięcy 
Ponad to; 
- świadczymy usługi gwarancyjne i pogwarancyjne wszystkich urządzeń V.S.O.P. 
- klienci mogą korzystać z opcji przedłuŜających gwarancję 
- nasi technicy pomagają uŜytkownikom urządzeń V.S.O.P. poprzez; internet, telefon oraz 
osobiście  
- wsparcie techniczne jest realizowane w dni robocze od godziny 9:00 do 20:00, w soboty od 
10:00 do 14:00 
- do procesu realizacji gwarancji nie wymagamy okazania dokumentu zakupu – wystarczy 
numer urządzenia  
Jesteśmy prekursorami nowych kierunków w dziedzinie destylacji, rektyfikacji i filtracji. 
Regularnie wprowadzamy nowe konstrukcje oraz nowoczesne usługi do sprzedaŜy. 
Występujemy w roli konsultantów przy realizacji programów badawczo-naukowych 
realizowanych przez partnerów korzystających ze środków pomocowych UE. 
Dbamy o: 
- wysoki poziom obsługi klienta, wysoką jakość urządzeń, środowisko naturalne, ekologię, 
samowystarczalność gospodarstw domowych 
Bierzemy czynny udział w działaniach i pracach zmierzających do zalegalizowania domowej 
destylacji w Polsce idąc za najlepszymi przykładami liberalizacji prawa w innych krajach UE. 
Udzielamy się społecznie i wspieramy charytatywnie domy dziecka i ubogie rodziny. 
Jesteśmy etyczni i transparentni w swoich działaniach – szanujemy naszych klientów. 
 
 
Zapraszamy do kontaktu 
Zespół V.S.O.P. Technika 
Ul. Matejki 1, 05-806 Komorów 
tel. 22 3934848, kom. 888044684 
poczta email: info@vsop.com.pl 
serwis: www.vsop.com.pl 
galeria: www.vsop.com.pl/galeria (serwer FTP) 
dokumentacja, dane techniczne, ceniki, kalkulatory: www.vsop.com.pl/pliki (serwer FTP) 


