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origins

KLINTO 1817 – 

The story of a wine and 

enchanting fragrances

Ш ироко разпространено във Вене-
то, виното Клинто е било важна 
част от скромния обяд на итали-
анските земеделци, които често 

го пиели на полето, придружено с парче хляб. 
В началото на XIX век, дребен паразит, наречен 
филоксера, застрашил всички европейски лозя. 
В опит да спасят поминъка си, италианските ви-
нари били принудени да кръстосват местни лози 
с различни диви американски сортове, устойчиви 
към заразата. Това довело до създаването на нов 
рядък вид вино, известно още като Клинто: ви-
ното на двата свята. 

ИЗКУСТВО, НАСЛЕДСТВО, ДИЗАЙН, СТРАСТ И ЛЮБОВ

Вдъхновени от тази обикновена история, Локер-
бер Милано създават един необикновен завладя-
ващ аромат, с интензивно сладникаво ухание на 
грозде, ягода и акцент от трюфел. Това ухание е 
посветено на италианските традиции и на вино-
то Клинто, чието име с гордост носи.
Вече близо 10 години, интериорните аромати и 
нишови парфюми Локербер Милано се стремят 
да върнат усещанията за лично отношение, вни-
мание към детайла и неповторим дизайн, които 
лесно се губят в днешната ера на масово произ-
водство. 

АРОМАТЪТ Е НАЙ-СИЛНАТА ФОРМА НА СПОМЕН

 Внимателно подбрани съставки като сицилиан-
ски лимон, пачули, кедрово дърво, амбър, червен 
пипер, мадагаскарска ванилия, сандалово дърво 
и много други, определят палитрата от уха-
ния като уникална и сетивна. Разделени на 19 
тематични колекции, всички аромати черпят 
вдъхновение, философия и натурални сурови-
ни от различни точки на света:  от екзотична 
Хавана и тайнствена Венеция до пъстра Индия 
и хармонична Япония. Локербер Милано отделя 
изключително внимание и при изработката на 
ароматизаторите: всяко стъклено шише е ръч-
но лакирано, а текстилните етикети са тъкани 
на жакардов стан. Декоративните орехови тапи 
се обработват от италиански майстор, като 
някои ексклузивни колекции са изцяло правени на 
ръка в автентични занаятчийски ателиета. 

KLINTO 1817 – 
история за вино и 

завладяващи аромати

W idely spread in Veneto, the Clinto 
wine was an integral part of the 
Italian farmers’ lunch and it was 
often consumed alongside a loaf of 

bread. In the early 19th century, a tiny parasite, called 
phylloxera, endangered all European grapevines. In 
an attempt to preserve their livelihood, the Italian 
winemakers were forced to crossbreed various local 
grapevines with wild parasite-resistant ones from the 
Americas. Thus, the creation of a miracle occurred: a 
new rare variety of wine was born, known as Clinto: 
The Two Worlds’ Wine.

ART, HERITAGE, DESIGN, PASSION AND LOVE

Inspired by this ordinary story, Locherber Milano 
create one extraordinary enchanting fragrance, with 
intense sweet smell of grapes, strawberry and a hint of 
truffle. This specific scent is dedicated to the Italian 
traditions and the Clinto wine, proudly bearing its 
name.
For almost 10 years, the interior fragrances and niche 
perfumes from Locherber Milano strive to reignite the 
notions and philosophy of personal attitude, attention 
to detail and unique design, which are so easily lost in 
these modern times of mass production.

THE FRAGRANCE IS THE STRONGEST FORM OF MEMORY

Carefully selected ingredients such as Sicilian lemon, 
patchouli, cedar wood, amber, red peppercorns, 
Madagascar vanilla, sandalwood and many others, 
define the palette of scents as unique and sensual. 
Separated in 19 distinct collections, all fragrances 
draw inspiration and natural components from 
various locations all around the globe: from exotic 
Habana and mysterious Venice, to colorful India and 
harmonious Japan.
Locherber Milano pays extraordinary attention during 
the crafting process of the diffuser bottles. Every jar 
is made of glass and hand-painted, while the textile 
labels are specially woven on a jacquard loom. Every 
single one of the decorative oak lids goes through the 
experienced hands of a master crafter, while some of 
the more exclusive items are made entirely by hand in 
authentic artisan workshops. 
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Италиански луксозни аромати 
и парфюми


