
 
  

Szanowni Państwo 
JeŜeli Ŝycie i zdrowie są dla Was nadrzędnymi wartościami, to poświęćcie kilka minut na 
zapoznanie się z opisem przedmiotu. Uzyskacie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
oraz wiedzę i rzetelne informacje pozwalające wybrać odpowiednie i bezpieczne urządzenie.  
 
 
W skrócie, urządzenia V.S.O.P. Technika: 
1. są projektowane i produkowane przez profesjonalistów profesjonalistów Polsce 
2. są bezpieczne dla Ŝycia i zdrowia - posiadają prawdziwe atesty PZH 
3. uzyskiwany destylat jest bezpieczny dla zdrowia – posiada prawdziwe, państwowe badania 
i jest zgodny z PN dla spirytusu rektyfikowanego 
4. posiadają wysoki stopień ochrony elektrycznej IP65 zgodny z normami UE 
5. są nowoczesne i wykonane z wysokiej jakości materiałów 
6. są łatwe w obsłudze a z automatyką wręcz bezobsługowe 
7. posiadają pisemną gwarancję - najlepszą i najdłuŜszą na rynku Polskim 
8. moŜna je wypoŜyczyć przed zakupem (wymaga kontaktu z pracownikiem firmy) 
 
Na podstawowe pytanie: Czym róŜni się oferta V.S.O.P. od konkurencji odpowiedź jest 
prosta – praktycznie wszystkim, a w szczególności: 
- wykonaniem, precyzyjnym spawaniem, obróbką i polerowaniem na wysokim poziomie 
- stosujemy najlepszej jakości materiały, narzędzia, techniki i technologie 
- kontrolą szczelności i jakości wyrobu na kaŜdym etapie produkcji 
- wyposaŜeniem; dopracowanym, kompatybilnym i zawsze nowoczesnym 
- zabezpieczeniami pasywnymi i aktywnymi (system bezpieczeństwa V.S.O.P.) 
- wydajnością, nasze aparaty wyprzedzają konkurencję – proszę porównać dane techniczne 
- róŜnorodnością – stała oferta V.S.O.P. zawiera 67 modeli destylatorów w 9 grupach 
głównych, 46 modeli zbiorników w 8 grupach o pojemności od 15 do 800 L., 8 modeli 
kolumn filtrujących i kilkadziesiąt elementów i urządzeń wyposaŜenia dodatkowego. 
Większość moŜna zobaczyć na stałej wystawie w siedzibie V.S.O.P. Technika 
- gwarantujemy bezawaryjność, wysoką jakość i bezpieczeństwo uŜytkowania 
- kaŜde urządzenie ma aktualne i prawdziwe atesty, badania, dokumentację, pisemną 
gwarancję – cała dokumentacja w języku polskim. 
- stosujemy filtry węglowe i katalityczne z najlepszych materiałów zgodnie ze sztuką – nie 
trujemy naszych klientów 
- dostępnością – nasze urządzenia są dostępne od ręki, w magazynie przechowujemy średnio 
ponad sto róŜnego rodzaju urządzeń destylacyjnych gotowych do pracy– stany są 
aktualizowane na bieŜąco w cenniku.  
- tworzymy wyspecjalizowany zespół profesjonalistów, współpracujemy z wieloma firmami i 
laboratoriami, dla których zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy indywidualne urządzenia i linie 
destylacyjne, zapewniamy kompleksowość realizacji projektów, nadzory techniczne, 
uruchomienia, dokumentację DTR, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
- potrzebujesz czegoś innego, wyjątkowego – jesteśmy otwarci, zapraszamy do kontaktu 
 

Kliknij i zobacz koniecznie pozostałe aukcje na których znajdziesz wiele inne modele 
V.S.O.P. i szeroką ofertę materiałów i akcesoriów do fermentacji, destylacji, rektyfikacji i 

filtracji. 
 
PROFESJONALIZM 



V.S.O.P. Technika specjalizuje się w projektowaniu, konstruowaniu, budowie i produkcji 
urządzeń i zespołów destylacyjnych, rektyfikacyjnych, filtracyjnych w szerokiej skali. 
Naszymi klientami są zakłady reprezentujące róŜne dziedziny przemysłu (przemysł 
chemiczny, kosmetyczny, farmaceutyczny, spoŜywczy, produkcyjno-przetwórczy), 
laboratoria min. firm kosmetycznych, szkół wyŜszych np. Uniwersytet Rzeszowski, 
Uniwersytet Warszawski, Politechnika Poznańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie i wiele innych. Najliczniejszym gronem odbiorców są uŜytkownicy 
indywidualni w kraju i za granicą. Dlatego unowocześniając nasze produkty zawsze mamy na 
celu potrzeby naszych klientów oraz zapewniamy pełną kompatybilność wszystkich 
produktów. Dzięki temu kaŜde urządzenie i element wyposaŜenia dodatkowego są 
produkowane w zunifikowanym systemie VSOP zapewniającym pełną kompatybilność ze 
wszystkimi, nawet najstarszymi urządzeniami. To daje komfort i poczucie bezpieczeństwa 
naszym klientom, którzy są pewni, Ŝe nawet za kilka lat ich urządzenia będzie moŜna w 
łatwy, szybki i dowolny sposób zmodernizować i to samodzielnie. Naszym klientom zawsze 
zapewniamy pomoc, wsparcie techniczne, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, materiały 
informacyjne, szkolenia – telefonicznie, elektronicznie w kontakcie osobistym oraz podczas 
wspólnych wyjazdy szkoleniowo-integracyjnych. Istniejemy w świecie realnym i zapraszamy 
do odwiedzenia naszego salonu, w którym moŜna obejrzeć i dotknąć wszystkich oferowanych 
urządzeń. Mieścimy się w Pruszkowie pod Warszawą (05-800), i zapraszamy w dni robocze 
w godzinach 10:00 - 18:00, a w soboty 10:00-14:00. Jesteśmy elastyczni, dlatego przed 
odwiedzinami warto zadzwonić: 22 3934848, kom. 888044684 i potwierdzić spotkanie. 
 
ATESTY, BADANIA, JAKOŚĆ 
Urządzenia marki V.S.O.P. oraz uzyskiwany destylat są bezpieczne dla Ŝycia i zdrowia 
człowieka. Urządzenie jest w pełni wykonane z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej w 
gatunku AISI 316. Oznacza to, Ŝe jest w pełni przygotowane do kontaktu z Ŝywnością co 
potwierdzają aktualne atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny a destylat 
wyprodukowany na tym urządzeniu został przebadany chromatograficznie przez Samodzielną 
Pracownię Gorzelniczą w Bydgoszczy przy Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-
SpoŜywczego w Warszawie i sklasyfikowany jako spirytus rektyfikowany zgodnie z Polskimi 
Normami PN dla spirytusu rektyfikowanego. Tanie podróbki najczęściej wykonywane 
chałupniczo ze stali konstrukcyjnej tzw. poręczowej w gatunku 304, nie mają Ŝadnych 
dokumentów, atestów czy badań. Stal w gatunku 304 ma jedynie dopuszczenie do kontaktu z 
wodą pitną – i arto o tym pamiętać, poniewaŜ w czasie destylacji pojawia się wiele substancji 
(związki kwasopozytywne, alkohole niŜszego rzędu i inne), które mogą wejść w reakcję z 
materiałem, uŜytym do budowy destylatora, dlatego powinna to być stal wysoko 
molibdenowa AISI 316N. Materiały uŜyte w naszych urządzeniach nie reagują z 
destylowanymi substancjami i tym samym, nie wpływają negatywnie na smak i zapach 
otrzymywanego destylatu. 
W urządzeniach zasilanych elektrycznie zastosowaliśmy materiały zapewniające wysoki 
stopień bezpieczeństwa i ochrony elektrycznej IP65 zgodny z dyrektywami UE. 
 
Kserokopie atestów oraz wyniki badań chromatograficznych są załączone do instrukcji 
obsługi urządzenia oraz na Ŝyczenie okazywane w siedzibie firmy V.S.O.P. Technika 
Z powodu plagi domorosłych majsterkowiczów usiłujących kopiować oryginalne rozwiązania 
V.S.O.P., nie załączamy kopii atestów i wyników badań w wersji elektronicznej oraz nie 
wysyłamy ich pocztą elektroniczną. Wystarczy, Ŝe np. na allegro jest wiele, często 
nieudolnych kopii kolumn z zimnymi palcami, które na rynek wprowadziliśmy jako pierwsi w 
styczniu 2004r w modelu Supreme. Szczegóły konstrukcyjne były publikowane na łamach 
forum internetowego Czarnej Oliwki a później na forum bimber.info. Od tego czasu 



konstrukcje urządzeń destylacyjnych ze stajni VSOP są stale unowocześniane i chronione 
przed piractwem, które niestety stale szerzy się na rynku. 
 
BEZPIECZEŃSTWO 
KaŜde urządzenie jest projektowane i budowane z myślą, Ŝe moŜe być uŜytkowane przez 
osoby niedoświadczone, często bez podstawowej wiedzy o destylacji a nawet wyobraźni o 
czyhających niebezpieczeństwach. Dlatego stworzyliśmy system bezpieczeństwa, w ramach 
którego stosujemy szereg urządzeń i elementów zabezpieczających, które chronią Ŝycie, 
zdrowie i mienie uŜytkownika. Znamy przypadki doświadczonych destylerów, których rutyna 
i nieposzanowanie zasad bezpieczeństwa naraziła na niepotrzebne kłopoty, dlatego 
przewidujemy wiele sytuacji i dostosowujemy poziom zabezpieczeń. Np, wszystkie 
destylatory są konstrukcjami bezciśnieniowymi o budowie w układzie otwartym (głowica jest 
zawsze hermetyczna w przeciwieństwie np. do konstrukcji NS), ale i tak stosujemy 
zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia. W zbiornikach z grzałką mającą kontakt z 
destylowaną cieczą stosujemy zabezpieczenie przed wybuchem, przegrzaniem wsadu oraz 
grzałek. Zbiorniki z płaszczem olejowym mają najwięcej zabezpieczeń, w tym elektroniczne 
przed przegrzaniem medium olejowego, grzałek oraz destylowanego wsadu i ciśnieniowe – 
automatyczne i niezaleŜne, chroniące przed wzrostem ciśnienia w zbiorniku głównym i 
płaszczu olejowym. 
Konstrukcja systemu zabezpieczeń chroni uŜytkownika nie tylko przed jego pomyłkami, ale 
nawet wtedy, gdy uŜytkownik chciałby spowodować awarię (dotyczy urządzeń elektrycznych 
z automatyką grzania i chłodzenia). Nasze urządzenia są przystosowane do róŜnego rodzaju 
ogrzewania: 
- gazowego (otwarty płomień jest najmniej bezpieczny)  
- elektrycznego, zewnętrznego (umiarkowanie bezpieczne) 
- elektrycznego z grzałką w zbiorniku elektrycznego (bezpieczne) 
- elektrycznego z grzałką w płaszczu olejowym (najbardziej bezpieczne) 
UŜywanie zgodne z przeznaczeniem jest w pełni bezpieczne i legalne. 
INFORMACJE OGÓLNE: 
Urządzenia destylacyjne słuŜą do destylacji wody, i innych spoŜywczych oraz technicznych 
płynów. Dzięki ich działaniu moŜna otrzymać wiele przydatnych płynów w gospodarstwie 
domowym oraz w firmie, np.: 
- wodę destylowaną 
- alkohol etylowy 
- olejki ( kwiatowe, ziołowe, itp) 
- skoncentrowane substancje zapachowo-smakowe ( np. z owoców, kwiatów, ziół ) 
- oraz wiele innych 
Wytwarzanie alkoholu etylowego na terenie Polski bez stosownego zezwolenia (nawet na 
potrzeby własne gospodarstwa domowego) jest obecnie sprzeczne z obowiązującym prawem . 
Przed dokonaniem zakupu proszę zasięgnąć informacji czy zakres i sposób, w jaki zamierzają 
Państwo wykorzystywać urządzenie na terenie RP ( lub innego kraju) jest zgodny z 
porządkiem prawnym i czy wymaga dodatkowych zezwoleń odpowiednich instytucji. 
 
 
 
OPIS I ZASTOSOWANIE: 
W odróŜnieniu od tradycyjnych alembików destylatory V.S.O.P. mają pojemne kolumny 
rektyfikacyjne z wypełnieniem i nowoczesnym automatycznym refluxem wewnętrznym. 
Dzięki temu urządzenia są proste i niezwykle łatwe w obsłudze a wersje wyposaŜone w 
mikroprocesorowe sterowniki samodzielnie i automatycznie sterują całym procesem 



destylacji zapewniając wysoką i powtarzalną jakość uzyskiwanego destylatu. Przy tym nie 
wymagają Ŝadnych czynności regulacyjnych ze strony uŜytkownika, chyba Ŝe włączy tryb 
manualny i samodzielnie będzie regulował proces destylacji. 
 
 
 
 
DOKUMENTACJA, GWARANCJA, AKCESORIA  
KaŜde urządzenie posiada w zestawie komplet akcesoriów w tym: 
- wąŜ do podłączenia i odprowadzenia wody chłodzącej z szybkozłączami 
- waŜ sylikonowy (laboratoryjny do kontaktu z Ŝywnością) do odbioru destylatu 
- komplet zapasowych materiałów uszczelniających 
- oryginalną, pełną i bogato ilustrowaną instrukcję w języku polskim, zawierającą opis 
oferowanego urządzenia, oraz wielu elementów wyposaŜenia dodatkowego, o które moŜna 
rozbudować zestaw, atesty, badania, schematy, tabele, opisy reaktywacji wkładu węglowego 
filtra wstępnego, oczyszczania filtrów katalitycznych, przepisy na przygotowanie nastawów 
fermentacyjnych (np. zacieru) i wiele innych 
- na Ŝyczenie wystawiamy fakturę VAT (cena w aukcji jest kwotą brutto i zawiera VAT)  
- pisemna gwarancja (o tym poniŜej) 
Cała dokumentacja jest przygotowana w języku polskim. 
 
V.S.O.P. Technika jako jedyna firma w branŜy na rynku polskim daje najlepszą, najdłuŜszą, 
najtańszą, najpełniejszą i nie tylko MEGA GWARANCJĘ na swoje produkty! 
GWARANCJA V.S.O.P. – wybrane warunki: 
- gwarancja na całe urządzenie od 36 do 60 miesięcy* (*gwarancja satysfakcji i 
nowoczesności), 
- moŜliwość przedłuŜenia gwarancji nawet do 10 lat (płatne przeglądy serwisowe po 36 lub 
60 miesiącach), 
- zapewniamy bezpłatny serwis gwarancyjny i płatny serwis pogwarancyjna dla wszystkich, 
kiedykolwiek wyprodukowanych urządzeń V.S.O.P. 
- w przypadku reklamacji nie wymagamy dokumentu zakupu, wystarczy podać 
dziesięciocyfrowy numer urządzenia zapisany w instrukcji, 
- zapewniamy dyskrecję naszym klientom, nie identyfikujemy osób a jedynie uŜytkowane 
urządzenia poprzez indywidualny dziesięciocyfrowy numer urządzenia 
- w przypadku odsprzedaŜy, wszelkie korzyści i przywileje przechodzą na posiadacza 
urządzenia, 
- urządzenia z płaszczem olejowym mają DOśYWOTNIĄ gwarancje na medium  
grzewcze! 
- kompatybilność, moŜliwość rozbudowy i modernizacji kaŜdego urządzenia przez minimum 
10 lat (System V.S.O.P.) 
- JEDYNA NA RYNKU gwarancja satysfakcji i wymiany uŜywanego na nowy, w ramach 
której klient (uŜytkownik indywidualny) moŜe w ciągu pierwszych 24 miesięcy od zakupu  
wymienić posiadany zestaw destylacyjny na dowolny, wyŜszy model płacąc tylko  
RÓśNICĘ W CENIE pomiędzy starym a nowym urządzeniem. Krótko mówiąc oznacza to, 
Ŝe klient moŜe uŜywać przez dwa lata dowolny zestaw destylacyjny i jeŜeli uzna, Ŝe  
chciałby kupić wyŜszy model, bardziej rozbudowany, posiadający więcej  
funkcji, nowocześniejszy - to wystarczy zwrócić uŜywany sprzęt i dopłacić  
róŜnicę w cenie pomiędzy modelami a dostanie nowe urządzenie i kolejne 3 lata gwarancji - 
w ten sposób łączna, bezpłatna gwarancja wyniesie nawet 60 miesięcy! 
- system wsparcia uŜytkownika, realizujemy telefonicznie, elektronicznie i osobiście, 



Nasi klienci zawsze uzyskują odpowiedzi na zadane pytania. Podczas pierwszego 
uruchomienia asystujemy telefonicznie lub elektronicznie, bo wiemy, Ŝe nowe urządzenie, 
nawet typu włącz i pracuj powoduje wiele pytań, dlatego zawsze słuŜymy pomocą oraz 
doradzamy w wielu kwestiach związanych z zacieraniem, fermentacją, destylacją i filtracją 
oraz wieloma tematami związanymi z tym szlachetnym hobby, poniewaŜ posiadamy duŜą 
wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem i praktyką w technikach destylacji i rektyfikacji. 
- jako jedyna firma, umoŜliwiamy bezpłatne wypoŜyczenie urządzenia przed zakupem 
(szczegóły w cenniku i na stronach V.S.O.P. Technika) 
- na ogniwa bateryjne, materiały eksploatacyjne, naturalnie zuŜywające się w trakcie 
uŜytkowania, wkłady filtracyjne udzielamy gwarancji rozruchowej 30 dni 
- wszelkie podmioty gospodarcze i instytucje, otrzymują gwarancję 12 miesięcy na całe 
urządzenie z wyłączeniem gwarancji wymiany uŜywanego na nowy. 
 
 
OBSŁUGA 
Urządzenie jest proste, wygodne w obsłudze i kaŜdy, nawet początkujący uŜytkownik nie 
będzie miał problemu z jego uŜytkowaniem. Urządzenie wyposaŜone w zestaw termometrów 
wymaga jedynie okresowego przeregulowania zaworu doprowadzającego wodę chłodzącą do 
zestawu. Zestawy wyposaŜone w automatykę sterującą głowicą w kolumnie rektyfikacyjnej i 
układem chłodzenia, nie wymagają Ŝadnej ingerencji i regulacji ze strony uŜytkownika. 
 
Dodatkowe informacje oraz dane techniczne są dostępne na stronie - poniŜej podaję wybrane 
linki:  
Link do strony głównej producenta V.S.O.P. Technika; www.vsop.com.pl 
Link do danych technicznych, wersja: Excel, wersja .pdf 
Link do cennika i pełnej oferty: pobierz w formacie .pdf (Adobe) lub formacie .xls (Excel) 
Link do dokumentacji, materiałów informacyjnych, kalkulatorów i innych: kliknij i zobacz  
Link do galerii urządzeń VSOP i dodatkowych materiałów: kliknij tu  
Link do najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi: pytania i odpowiedzi 
 
 
 
WARUNKI ZAKUPU i PŁATNOŚCI 
Produkty V.S.O.P. moŜna zakupić poprzez: 
- osobiście, w salonie firmowym V.S.O.P. Technika, mieszczącym się w Pruszkowie  
k. Warszawy, przy ul. Działkowej 4A/lok. 5 (trzeci pawilon po lewo od telepizzy, koordynaty 
do nawigacji GPS: 52° 9'17.62"N , 20°47'15.88"E) 
- złoŜenie zamówienia poprzez telefon 22 3934848, 888044684 
- złoŜenie zamówienia poprzez stronę firmową lub pocztę elektroniczną na adres: 
info@vsop.com.pl 
- partnerów handlowych; dobre sklepy internetowe oferujące produkty dla hobbystów i 
miłośników wszelkich alkoholi i spirytualiów w tym destylerów, winiarzy, miodosytników i 
piwowarów. 
- serwis aukcyjny allegro (poprzez konta: szulvsop i vsop-technika) 
 
 
Płatności 
Nasi klienci mają szeroki wybór opcji płatności i w dowolny sposób mogą taką płatność 
zrealizować. W zaleŜności od miejsca zakupu istnieją róŜne opcje: 
I. Zakup bezpośrednio od producenta V.S.O.P. technika: 



- bezpośredni zakup, płatność gotówką i odbiór w salonie firmowym lub z magazynu 
głównego V.S.O.P. 
- bezpośredni zakup, przedpłata przelewem, odbiór w salonie firmowym lub z magazynu 
głównego V.S.O.P. 
- bezpośredni zakup, przedpłata przelewem, wysyłka kurierska na terenie Polski 
- bezpośredni zakup, przedpłata przelewem, wysyłka kurierska na terenie UE 
- bezpośredni zakup, płatność gotówką za pobraniem u kuriera, wysyłka kurierska na terenie 
Polski 
Koszty wysyłki na terenie Polski są podane przy kaŜdym zestawie a jeŜeli nie lub wysyłka ma 
być zrealizowana poza granicami Polski - są wyliczane indywidualnie, w zaleŜności od wagi, 
gabarytów i miejsca dostarczenia. 
II. Zakup poprzez serwis aukcyjny allegro (poprzez konta: szulvsop i vsop-technika) 
- szczegóły opcji płatności i wysyłki są ujęte w aukcji, min.: 
  - płatności allegro 
  - płatność przelewem 
  - płatność za pobraniem 
III. zakup poprzez Partnerów V.S.O.P. (sklepy branŜowe, dobre sklepy internetowe) 
  - płatność przelewem 
  - płatność za pobraniem 
  - płatność kartami (płatniczymi, kredytowymi itd.) 
  Opcje płatności i wysyłki są realizowane zgodnie z zasadami wybranego partnera V.S.O.P. 
 
 
 
Dodatkowe materiały i informacje moŜna pobrać z naszego serwera pod adresem  
www.vsop.com.pl/pliki 
 
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 
  
Na wszystkie pytania najchętniej odpowiadamy pod nr. tel. 888044684 lub 22 3934848, na 
pytania kierowane poprzez pocztę e-mail udzielamy odpowiedzi na bieŜąco, w kolejności ich 
napływania. Czas odpowiedzi jest zaleŜny od ilości napływających zapytań dlatego czasami 
moŜe trwać nawet do 48h. Zapytania telefoniczne mają wyŜszy priorytet, dlatego w pierwszej 
kolejności odpowiadamy na pytania poprzez telefon. JeŜeli z róŜnych powodów nasze 
telefonu nie odpowiadają (spotkanie, wyjazd po za biuro), proszę zostawić wiadomość na 
poczcie głosowej wraz z numerem telefonu – nasz pracownik niezwłocznie oddzwoni. 
 
V.S.O.P. Technika 
Biuro: ul. Matejki 1, 05-806 Komorów 
Salon Firmowy: ul. Działkowa 4A/lok.5 (obok Telepizzy), 05-806 Pruszków 
Tel. +48 22 3934848 
Tel. Kom. +48 888044684 
Poczta e-mail: invo@vsop.com.pl 
 

Dziękujemy z poświęcony czas  
Zespół V.S.O.P. Technika 

 


