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В
енеция е едно от първите неща, за кои-
то човек се сеща, когато стане дума за 
Италия. Този град ви оставя без дъх с ха-
рактерната си атмосфера, културно на-
следство и вековна история.

Докато плавате по лагуната на Венеция или се на-
слаждавате на автентична обиколка с гондола по 
множеството канали в града, забелязвате във вода-
та дървени стълбове, които венецианците наричат 
„бриколле“  или „делфини“. Основно служат за марки-
ране на плавателните пътища в града, но понякога и 
като временен пристан за малки лодки. На всеки 20 
г. стълбовете се подменят заради ерозията от про-
дължителното излагане на влага и микроорганизми 
във водата. 

ИЗКУСТВО, НАСЛЕДСТВО, ДИЗАЙН, 
СТРАСТ И ЛЮБОВ
Локербер Милано решават да използват този ес-
тествен материал от Венеция и сътворяват аро-
матна колекция с името VENETIAE (Венеция). Уха-
нието е свежо, средиземноморско и цитрусово, с 
основни нотки на сицилиански лимон, бергамот, ла-
вандула и кедрово дърво. 
Чрез дълъг процес на обработка, ръчен труд от 
местни занаятчийски ателиета и неуморната ра-
бота на майстори-дърводелци, старите дървени 
стълбове получават нов живот като декоративни 
капачки за ароматизаторите. В комбинация с ръчно 
лакирани шишета, тъкани текстилни етикети и не-
повторим аромат, Локербер Милано успешно създа-
ват едно наистина невероятно изделие – не просто 
аромат, а и украшение за всеки интериор, носещо 
парченце от душата на Венеция.

Venice is one of the first things which spring to 
mind, when we think about Italy. The city has 
left many people breathless with its atmosphere, 

cultural heritage and centuries of history.
While you are sailing along the lagoon of Venice or you 
are enjoying an authentic gondola trip in the numerous 
channels of the city itself, you can often see wooden poles 
in the water, which the locals call “Bricolle” or “dolphins”. 
Their main purpose is to mark sailing paths but also serve 
as small temporary harbors for tiny boats. Every 20 years, 
the poles are replaced, due to erosion from the extended 
exposure to wetness and microorganisms living in the water. 

АRT, HERITAGE, DESIGN, PASSION AND 
LOVE
After learning this story, Locherber Milano decided to 
recreate this tradition by creating a special fragrance 
collection with the name VENETIAE (Venice). The scent is 
fresh, Mediterranean and citrusy, with head aromatic notes 

of Sicilian lemon, bergamot, lavander and cedar wood.
Through a lengthy process, the handwork of local craftsmen 
and the tireless contribution of artisan woodworkers, the 
wooden poles get repurposed and receive a new life in the 
form of lids for the fragrance diffusers. This in combination 
with hand-painted glass bottles, woven textile labels and 
extraordinary fragrance, enables Locherber Milano to 
successfully create a truly special product. A craft which is 
not just a scent, but an accessory for every interior, carrying 
a little piece of the Venice spirit and soul.
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VENETIAE

VENETIAE – The extraordinary story of 
one summer fragrance, dedicated to Venice
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