
Inseridas e protegidas nos seus próprios casulos, as garrafas transporta-
das numa mala TRANSBOTTLE não sofrem qualquer dano, mesmo após 
uma queda de 2 metros.

ANTI-QUEBRA

P rodutores, enólogos, importadores, distribuidores e retalhistas têm a necessidade de transportar 
garrafas. Pensando em si, criámos e fabricamos em França uma mala indispensável
para transportar suas garrafas de 75cl. Muito segura, prática e leve, são algumas razões para 
ter uma mala TRANSBOTTLE.

Suas garrafas ficam protegidas das variações de temperatura, assegurando a 
integridade do vinho. Para além do mais, caso deseje transportar garrafas já 
refrigeradas, a mala TRANSBOTTLE consegue manter a temperatura durante pe-
ríodos alargados (a temperatura do vinho transportado na mala TRANSBOTTLE 
aumenta apenas 2,4Cº passadas 5 horas, considerando uma temperatura exte-
rior de 22Cº)

PROTEÇÃO ISOTÉRMICA

TRANSPORTE FÁCIL
Prática e muito leve, a TRANSBOTTLE poderá ser despachada sempre que 
viajar. Use a cinta com cadeado TSA para garantir a total segurança das suas 
garrafas enquanto a mala estiver em trânsito.



DESCRITIVO

Dimensões

Peso

Material

Dimensões dos 
compartimentos

Fabricado em França

1,1 kg

Polipropileno de 55kg/m3

Altura: 38cm

Altura:34cm diâmetro: 10,5cm

largura: 36cm profundidade: 32 cm
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“Toda a minha equipa de vendas dispõe de malas TRANSBOTTLE. Já nenhum dos meus colabora-
dores poderia trabalhar sem uma!”

Jean-Michel QUIE, Rauzan Gassies, 2eme Grand Cru Classé, Margaux, www.rauzangassies.fr

“Além de ser fácil de transportar, dá-me segurança, mesmo após o seu despacho no avião.”
 Edouard COINTREAU www.cookbookfair.com

“Transportar garrafas deixou de ser um problema com a TRANSBOTTLE!”
Nicolas DESPAGNE, propriétaire de Maison Blanche à Montagne www.despagne-rapin.com
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KIT CINTA COM CADEADO TSA
Cinta ajustável, com cadeado de 3 dígitos (TSA approved), que se 
coloca na mala para garantir que não será aberta durante a viagem.

Importador e representante exclusivo em Portugal


