
Z wieloletniego doświadczenia, poznania 
upodobań i gustów konsumentów, chęci 

przybliżenia każdemu wyjątkowych alkoholi 
narodził się SPIRIT DEPOT. Skład duchów 

zaklinanych w butelkach od wieków 
istnienia człowieka. 



Clan Fraser 
 

Nasza mieszanka najlepszych grain whisky 
i malt jest inspirowana pomysłowością, 

determinacją i pionierskim duchem Klanu 
Fraser. To wyśmienita whisky 

odzwierciedlająca Ducha Scotish Borders, 
wywołująca poczucie ciepła                              

i przynależności do serc wszystkich, którzy 
ją lubią. 

Clan Fraser blended whisky powstała z 
doświadczenia i zamiłowania byłych 

twórców wielkich marek whisky lecz nie 
godzących się na utratę jakości dla 

własnego zysku. 

Sercem każdego klanu jest silne poczucie 
przynależności. Zaufanie do tego wspólnego 
poczucia zainspirowało Fraserów, zwanych tak     
z uwagi trudnienia się zbieraniem truskawek, 
aby przybyli z Francji i osiedlili się w Scottish 
Borders ponad 900 lat temu. Zaufanie, które 
zainspirowało ich do osiedlenia się                       
w Szkocji, a później stania się znaczącymi 
odkrywcami świata. 



The Borders 
Distillery 

Destylarnia usytuowana w Hawick, stolicy 
hrabstwa Scottish Borders. Jednym z 

powodów, dla których wybrano tą 
lokalizację destylarni, była dostępność 

wody z rzeki Teviot. 

Pierwsza destylarnia na obszarach 
Borders od 180 lat. 

Pierwszy alkohol został uzyskany o 10:11, 
6 marca 2018 roku.  

Destylarnia posiada własny Carterhead 
Still do destylacji jęczmiennych 

spirytusów. 

wyjątkowa destylacja 

Własny Carter Head 
Still. 

6 marca 2018 Hawick 

W samym sercu 
Szkocji. 

 

Pierwsza destylarnia 
od 180 lat w Scotish 

Borders. 



Clan Fraser 
Original 

Z samego serca Szkocji, podkreślająca 
wartość przynależności do „Klanu”. 

Leżakująca minimum 5 lat w opalanych 
beczkach dębowych. 

Aromaty: cynamon, pomarańcza i 
wanilia. 

W smaku: pikantna z miodowo-
maślanym tłem, wyczuwalne rodzynki, 

figi nadające słodyczy finiszu. 

Mieszanka najlepszych grain whisky i 
malt whisky inspirowana pomysłowością, 
determinacją i pionierskim duchem Klanu 

Fraser. 

 

 

 

Miód Masło 

Figi Cynamon 



Clan Fraser 
Reserve 

Z samego serca Szkocji, podkreślająca 
wartość przynależności do „Klanu”. 

Leżakująca minimum 8 lat w opalanych 
beczkach dębowych. 

Aromaty: miód, masło z nutami 
truskawki, cynamonu i wanilii. 

W smaku wyczuwalne nuty rodzynek i fig, 
a finisz jest zaokrąglony, lekko słodki                 

i cudownie gładki. 

Mieszanka najlepszych grain whisky i 
malt whisky inspirowana pomysłowością, 
determinacją i pionierskim duchem Klanu 

Fraser. 

 

 

Miód Truskawki 

Rodzynki Wanilia 



Clan Fraser 
Original 40% 
12 x 700ml 

Kod kreskowy butelka / 
Kod EAN 

Kod kreskowy karton Wymiary karton 
 

Waga kartonu 

 
5060395410049 

 
35060395410026 

Dł 309  
Szer 233  
Wys 311 

 
12,9 kg 

Dane logistyczne 
Clan Fraser 

Clan Fraser 
Reserve 40% 
12 x 700ml 

Kartonów na warstwie Liczba warstw Waga kartonu Waga kartonu 

 
5060395410070 

 
15060395410077 

Dł 303  
Szer 221  
Wys 306 

 
13,1 kg 



DANE KONTAKTOWE 
Grzegorz Surowiecki 

+48 535 406 385 

grzegorz@spiritdepot.pl 

www.spiritdepot.pl 

Biuro:  +48  662 900 496 


