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An Independent Stave Co. Subsidiary

Um serviço completo para barris usados 
da Cooperage no coração do Kentucky

Os Barris de Bourbon da Kentucky Cooperage 
oferecem alta Qualidade e estão prontos para serem 
utilizados. Selecionados de destilarias, vinícolas 
e cervejarias ao redor do mundo, nós oferecemos 
uma variedade de produtos para complementar suas 
bebidas, tornando-as únicas e exclusivas e com nossa 
equipe de profissionais  comprometida com o melhor 

serviço deste setor.



Select Barrels – Dois usos 

Nossos barris de segundo uso 
foram originalmente utilizados 
com o Bourbon, esvaziados e 
imediatamente preenchidos para 
envelhecer whisky. Este segundo 
envase prevê o envelhecimento 
entre 2 e 3 anos.
Os barris de segundo uso nunca são 
lavados internamente e oferecem 
um caminho sensorial mais doce, 
mais suave e menos picante, com o 
mínimo de extrativos do carvalho.
• Idade do barril (varia): Máx 8 anos
• Alta maturação 
•  Nunca lavado e com qualidade, 

perfil e caráter confiáveis
• Excelente custo-benefício

Select  Barrels – Único Uso
Os barris de primeiro uso são 
selecionados do Bourbon com 
envelhecimento de 4 a 8 anos. 
Eles oferecem uma esplêndida 
combinação de características 
tradicionais do bourbon e carvalho, 
como a baunilha, coco, carvalho e 
caramelo como extrativos e várias 
notas de frutas secas e de especiarias.
• Idade do barril (varia): 1 - 8+ anos
•  Amplo portfólio de barris e opções 

oferecidos de vários produtores
•  Estoque disponível com   variedade 

de perfis
•   Barricas de uma única utilização

Exotic Barrels  
Utilizações especiais

Nossa rede internacional nos permite 
encontrar barricas que envelheceram 
destilados exóticos. Nós fornecemos 
barris de rum do Caribe, tequila do 
México e muitas outras opções. Estas 
barricas de utilização exclusiva podem 
ser transferidas rapidamente da 
origem para os EUA e são vendidas 
mediante disponibilidade e pré-
encomenda. Para mais informações 
sobre as opções consulte-nos. 
• Grande variedade de opções
• Tradicional ou único e raro
•  Ofertas disponíveis durante todo o 

ano (às vezes apenas sazonalmente)

A FULL-SERVICE USED BARREL COOPERAGE

 http://www.kentuckybourbonbarrel.com

Barris “Selecionados” de  
Bourbon e Whiskey

As duas opções dos barris
Select oferecem perfis de sabor  

original estão prontos  
para serem envasados.

Logística Internacional
Nós podemos oferecer o frete nas 
modalidades CIF ou Ex Works em 
containers de 20’, 40’ ou 40’HC. Nós 
também disponibilizamos quantidades 
menores através de nossas localidades 
regionais na Europa, América do Sul, 
Austrália e África do Sul. Cotações 
disponíveis mediante consulta.

Nossos Barris
Nossa principal fonte de barris usados são os de carvalho branco e carbonizados, 

provenientes dos destilados de bourbon e whisky, diretamente das destilarias dos Estados 
Unidos da América. Após seu esvaziamento, esses barris são enviados imediatamente para 
a nossa tanoaria preservando a alma do antigo destilado. Os barris passam por um rigoroso 

processo de inspeção e manutenção para assegurar que sejam da mais alta qualidade.  
“Tipo A – Seleção”  

Barris de qualidade prontos para  
envelhecer destilados, vinhos ou cervejas.
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