
 

Penyulingan Gin Bombay Sapphire® Memperoleh Penilaian ‘Luar 

Biasa’ Pertama di Dunia dari Tahapan Rancangan BREEAM 

Pabrik Penyulingan disebut sebagai salah satu penyulingan paling berkesinambungan sebelum 

pembukaannya pada musim Semi 2013, sehingga menjadi tempat yang tepat untuk 

memproduksi gin premium yang sempurna 

London, maret 2013/PRNewswire/ -- Pabrik penyulingan gin BOMBAY SAPPHIRE® di 

Laverstoke Mill, Hampshire, telah menjadi, baik penyulingan maupun pemugaran pertama yang 

berhasil memperoleh nilai 'Luar Biasa' dalam akreditasi tahap rancangan BREEAM (Metode 

Penilaian Pembangunan Gedung Penelitian Berdasarkan Lingkungan) [1] untuk bangunan 

penyulingannya.  

untuk melihat Rilis Berita Multimedia, silakan klik:  

http://www.multivu.com/mnr/58719-bombay-sapphire-outstanding-design-stage-BREEAM 

BREEAM adalah metode penilaian lingkungan terkemuka dan paling banyak digunakan untuk 

bangunan. Metode ini menetapkan standar untuk praktek terbaik dalam desain yang 

berkesinambungan dan telah menjadi pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan 

kinerja lingkungan sebuah bangunan. Untuk lulus akreditasi tahap rancangan ini, proyek 

tertentu dinilai menggunakan sistem berbasis lingkungan yang dikelompokkan oleh 

pengelolaan, kesehatan dan kesejahteraan, energi, transportasi, air, bahan, limbah, 

penggunaan lahan dan ekologi, polusi, dan inovasi.  

Sertifikasi final akan dipersembahkan kepada bangunan penyulingan di Laverstoke Mill ini 

ketika pembangunannya rampung. Bangunan tersebut telah mencapai tingkatan tertinggi dalam 

konstruksi berkesinambungan, dan diperkirakan akan menjadi salah satu penyulingan paling 

ramah lingkungan di dunia. Ketika telah rampung, penyulingan tersebut akan memiliki emisi 

karbon 60% lebih rendah dan bahkan lebih baik hingga 85% dari standard regulasi bangunan 

biasa.  

Bangunan penyulingan Bombay Sapphire telah mendapatkan skor yang memukau, 86,81%, 

skor BREEAM tertinggi kedua untuk bangunan industri. Hal ini merupakan puncak dari berbagai 

teknologi yang diintegrasikan ke dalam sebuah rancangan penyulingan, termasuk produksi 

energi dari Uji Sungai yang mengalir di sekitar pabrik [2], instalasi kombinasi sistem energi yang 

dapat diperbarui, seperti fotovoltaik, ketel berbahan bakar organik, dan turbin air pembangkit 

listrik yang menghasilkan 6kW.       

Hasil pengurangan emisi karbon tersebut sangat mencolok, mengingat  bangunan tersebut 

berada pada situs  bangunan Pabrik bergaya Victoria, beberapa merupakan bangunan 

Rangking II yang terdaftar (ditetapkan sebagai aset penting yang dilindungi undang-undang 



Inggris), yang berada pada Kawasan Konservasi dan Situs Kepentingan Ilmiah Khusus (SSSI) 

[3]. 

Emma Johansson, Manager Pemasaran Global Bombay Sapphire, berkata: "Kami sungguh 

bangga akan keberhasilan kami memperoleh akreditasi BREEAM 'Luar Biasa'. Penilaian ini, 

yang berasal dari metode penilaian berbasis lingkungan terbaik di dunia, merupakan 

pembuktian dari seluruh kepedulian, keahlian, dan imajinasi yang telah didedikasikan dalam 

pembangunan penyulinga ini dengan kesinambungan yang tertanam kuat."  

Martin Townsend, Direktur BREEM, BRE Global, berkata: BREEAM menerapkan standard 

untuk praktek terbaik dalam rancangan, konstruksi, dan operasi bangunan berkesinambungan 

dan juga merupakan metode penilaian bangunan berbasis lingkungan terdepan di dunia. Kami 

ikut senang kepada tim Bombay Sapphire yang telah berhasil menyabet sertifikasi tahapan 

rancangan 'Luar Biasa' - penilaian ini merupakan yang pertama bagi BREEAM dan pertama di 

industri minuman. Hal ini sangat impresif, mengingat bangunan ini merupakan bangunan yang 

dipugar."Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: Bombay Sapphire dan Laverstoke Mill 

Catatan Untuk Editor 

Tentang Bombay Sapphire 

Gin Bombay Sapphire merupakan produk gin yang memiliki perkembangan paling pesat [4] 

berdasarkan volume dan keuntungan [5]. Berdasarkan resep rahasia 1761, gin Bombay 

Sapphire diciptakan dengan meracik secara sempurna 10 tanaman eksotis yang langsung 

dipilih dari seluruh dunia. Rasa alami tanaman didapatkan melalui proses penyulingan rumit 

yang disebut Vapour Infusion, yang menghasilkan cita rasa Bombay Sapphire yang menggoda, 

lembut, dan kompleks.  

Nikmati Bombay Sapphire dengan bijak. Bombay Sapphire dan Infused with Imagination adalah 

merek dagang. 

1. Peringkat diperoleh sesuai dengan kriteria BREEAM pada tahun 2008. 

2. Regulasi seperti yang tercantum pada Regulasi Bangunan Bagian L 2010. Angka-angka 

merupakan kalkulasi rancangan dan akan diverifikasikan begitu bangunan tersebut telah 

rampung. Usaha substansial telah dilakukan untuk mengkalkulasikan angka-angka ini se-akurat 

mungkin. 

3. Situs SSSI dilindungi oleh hukum demi melestarikan alam liar, warisan geologis dan 

fisiografis Inggris, dan segala bentuk aktivitas bertempat di lokasi tersebut membutuhkan izin. 

 

4. Data diperoleh dari Riset Anggur dan Alkohol Internasional (IWSR) selama 12 bulan hingga 

akhir bulan Desember 2011. 

5. Merek-merek besar terdapat pada lima merek teratas berdasarkan volume dan keuntungan 

secara global. Hasil selengkapnya tersedia berdasarkan permintaan.   



 

 

    


