
 

Gim Bombay Sapphire Anuncia os Planos da "Sede da Imaginação" em Hampshire, no 
Reino Unido 

O visionário designer Thomas Heatherwick transforma área de interesse histórico numa 
destilaria e centro de visitantes da icônica marca de gim 

LONDRES, 24 de Julho de 2012 /PRNewswire/ -- O gim Bombay Sapphire®, primeiro 
lugar mundial em gim premium por valor[1], anuncia os planos de sua nova destilaria em 
Laverstoke Mill, Hampshire. O projeto prevê a restauração – estimada em muitos milhões 
de libras esterlinas – de prédios de interesse histórico que abrigaram uma das mais 
importantes unidades de impressão de papel moeda da Inglaterra. À frente da concepção 
de design do local está o festejado designer londrino Thomas Heatherwick e o 
Heatherwick Studio. O local será completamente renovado para se transformar de uma 
instalação fabril abandonada a uma destilaria super moderna para a fabricação de gim de 
primeira qualidade, que contará ainda com um de centro de visitantes, tudo dentro dos 
mais altos padrões de design, funcionalidade e sustentabilidade. 

Para ver o Release em Multimídia, clique em: 
https://www.multivu.com/mnr/56574-bombay-sapphire 

A destilaria será construída em instalações industriais já existentes, próximo à área 
ocupada por Laverstoke Park, a apenas 60 milhas de Londres. Durante 200 anos, o local 
produziu papel de alta qualidade para as cédulas bancárias da Índia e do Império 
Britânico. A área é de grande beleza natural, às margens das águas cristalinas do rio 
Test, além de historicamente associada com a fabricação de um produto de excelente 
qualidade através do cuidado e habilidade dos proprietários da área e dos trabalhadores 
que aí prestam seus serviços. As instalações totalmente reformadas oferecerão a 
primeira oportunidade para que o público descubra aí a casa sede desta marca icônica de 
bebidas destiladas. 

O ambicioso projeto restaura os edifícios, o parque e todo o patrimônio do lugar, ao 
mesmo tempo em que introduz uma nova estrutura que complementará as edificações 
existentes, apresentando uma vitrine da qualidade intrínseca da marca e refletindo as 
aspirações da marca Bombay Sapphire. O destaque na disposição geral do conjunto 
arquitetônico é a estufa que abriga os 10 extratos botânicos do gim Bombay Sapphire.   
Como um dos elementos mais proeminentes do conjunto de Laverstoke Mill, a estufa se 
apresenta como um símbolo da abordagem cuidadosa, habilidosa e imaginativa desta 
marca para a produção do gim. 

Como comentou Heatherwick sobre o design: "Como os sabores inconfundíveis e 
particulares do gim Bombay Sapphire derivam de dez extratos botânicos, a peça 
fundamental do conjunto é uma estufa dentro da qual os visitantes poderão experimentar 
as espécies particulares de horticultura que entram na composição desse produto 
destilado. A estufa, influenciada pela rica tradição britânica de estruturas construídas de 
vidro para estufas, terá na verdade duas estruturas separadas para criar tanto um 
ambiente úmido para as espécies originárias dos trópicos, como um ambiente de zona 
seca e temperada propício ao cultivo das plantas mediterrâneas. Estamos realmente 
empolgados com esta oportunidade de utilizar este local histórico e transformá-lo do seu 



atual estado degradado a uma nova instalação industrial de importância cultural e 
econômica nacional." 

A relação de 10 anos que continua a existir entre a marca e Thomas Heatherwick 
começou quando ele foi escolhido como o vencedor do Bombay Sapphire Prize, um 
prêmio internacional concedido à excelência e inovação do trabalho com vidro. Depois 
disso, entrou como membro da Bombay Sapphire Foundation, que estimula e 
recompensa os melhores do design contemporâneo e, mais particularmente, o design 
com a utilização de vidro. Em 2010, ele foi abordado pela equipe do Bombay Sapphire 
para projetar a casa sede da marca em Laverstoke. 

John Burke, Diretor Global de Categoria para o Bombay Sapphire, acrescentou: "Trata-se 
de um momento de grande animação para a equipe do Bombay Sapphire, especialmente 
agora que estamos vendo a transformação em realidade do nosso plano para Laverstoke 
Mill. Utilizando a tradição, qualidade, destreza e arte que estão no cerne da tradição e 
patrimônio deste local, podemos finalmente nos alegrar por abrir nossas portas a 
consumidores do mundo inteiro e dividir com eles o cuidado, habilidade e imaginação 
com que cercamos a produção desta bebida destilada. O gim Bombay Sapphire vem 
experimentando grande sucesso e crescimento nos últimos 10 anos e agora, com a 
abertura da casa sede da marca e a experiência dos consumidores, estamos muito 
otimistas quanto às nossas perspectivas para a próxima década." 

Em fevereiro de 2012, foi concedida a permissão pelas autoridades de planejamento e o 
processo de construção já se iniciou sob a administração de Meller Ltd, dentro do objetivo 
de abrir as portas da destilaria no outono de 2013. 

O diretor-gerente da Meller, Graham Cartledge, acrescenta: "A Meller se orgulha de estar 
à frente da obra de remodelação de Laverstoke Mill para transformá-la numa unidade de 
produção de classe mundial, juntamente com seu especial centro de visitantes." 

http://www.laverstokemill.co.uk 

[1] Dados obtidos do International Wine and Spirit Research (IWSR) para os 12 meses 
terminados no final de dezembro de 2010 

Sobre o Bombay Sapphire 

Bombay Sapphire é o gim de qualidade superior de maior crescimento no mundo, 
considerado número um por valor entre os gins premium. Baseado numa receita secreta 
de 1761, o gim Bombay Sapphire é criado ao equilibrar de forma perfeita uma 
combinação especial de 10 espécies botânicas exóticas do mundo inteiro, selecionadas à 
mão. Os sabores naturais dos extratos botânicos são captados por meio de um delicado 
processo de destilação denominado de Infusão de Vapor, cujo resultado é o insuperável 
sabor suave, complexo e aliciante do gim Bombay Sapphire. 

Bombay Sapphire - INFUSED WITH IMAGINATION™ 

Bombay Sapphire procura inspirar as pessoas a expandirem suas mentes e a pensar de 
forma diferente para revelarem mais intensamente suas próprias personalidades e sua 
imaginação. A equipe do Bombay Sapphire está convencida de que todos têm 
imaginação e, portanto, ela se concentra na possibilidade de oferecer a todos a 
oportunidade de se inspirarem e insuflarem sua imaginação com o 
produto Bombay Sapphire. 
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