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Nieuwe collectie Caran d’Ache-potloden met
Mizensir-geur brengen je terug naar je
schooltijd

⏲



Bunnik, 28 november 2018 – Samen met Mizensir, de sfeervolle parfum- en
kaarsenspecialist in Genève, ontwikkelde Caran d’Ache een nieuwe
collectie potloden gemaakt van fijne houtsoorten en met het speciale
‘Mémoire d’Ecolier’-geurtje.

Wanneer de meesters van parfum en schrijfwaren samenkomen



Mizensir en Caran d’Ache delen een passie voor creativiteit, uitmuntendheid en Swiss Made-

idealen. De twee familiebedrijven combineerden hun unieke knowhow om een geurende

collectie van Caran d’Ache-potloden te maken. Voor de kern van de grafietpotloden is gekozen

voor het lekkere retrogeurtje ‘Mémoire d’Ecolier’. De collectie is volledig gemaakt van fijne

houtsoorten en biedt een teken- en schrijfervaring die meer dan één zintuig beroert.

Geur van geslepen potloden en snoepjes

De geur van de potloden is ontworpen door Alberto Morillas, de beroemde meesterparfumeur

en oprichter van Mizensir. ‘Mémoire d’Ecolier’ brengt je terug naar de tijd dat je nog in de

schoolbanken zat. De zoete ondertoon van de geur doet denken aan vers geslepen potloden en

de verborgen snoepjes in schooltassen. Het geurboeket bevat tonen van Virginiaanse en Atlas-

ceder, vergezeld door de zoetheid van drop en rozenhout, en de frisheid van berk.

Een nieuwe blik op exotische houtsoorten

Caran d'Ache is altijd op zoek naar speciale materialen om potloden van te maken. In dit geval

gaat het om bijzondere soorten hout. Deze soorten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van hun

esthetische en schrijfkwaliteiten. Voor deze achtste editie zijn ayous- en lindehout gebruikt om

een innovatieve draai te geven aan de traditionele grafietpotloden van Caran d'Ache. Deze

houtsoorten staan bekend om hun stevigheid en lichte gewicht, en zijn bovendien makkelijk te

slijpen.

De achtste editie van de Caran d’Ache-potloden is al vanaf midden oktober 2018 beschikbaar in

alle verkooppunten, Caran d’Ache-boutiques en de eBoutique.

https://caran-d-ache.pr.co/images/296879
https://caran-d-ache.pr.co/images/296881
https://store.carandache.com/nl/en/


Over Mizensir

Mizensir is een familiebedrijf, opgericht in 1999 in Genève, en is de belichaming van knowhow

en vakmanschap. Het bedrijf onderscheidt zich door de creaties van een van de toonaangevende

namen in de parfumwereld: Alberto Morillas. Hij begon zijn carrière in de parfumindustrie in

1970 en creëerde talloze wereldwijde successen voor toonaangevende parfumhuizen.

Het begon allemaal met een geurkaarswerkplaats die Morillas samen met zijn vrouw oprichtte.

Ze combineerden hun vaardigheden om geuren in was te veranderen. Het werk vergde veel

onderzoek naar de verbranding en de diffusie van geuren. Bovendien was een perfecte kennis

van materialen essentieel.

Tegenwoordig heeft Mizensir meer dan honderd verschillende producten die allemaal een eigen

en specifieke omgevingsboodschap hebben. In 2015 zette het bedrijf een stap in een nieuwe

richting door een collectie parfums te ontwikkelen, waarin de meesterparfumeur zijn

verbeelding de vrije loop liet. Voor Mizensir-parfums selecteert Alberto Morillas de allerbeste

grondstoffen. In zijn keuzes voor bepaalde materialen spelen zijn Andalusische afkomst, familie

en de talloze reizen en ontmoetingen een grote rol.

Momenteel heeft Mizensir twee verkooppunten: een in Genève en een in Megève in de Franse

Alpen. Daarnaast worden de producten wereldwijd verkocht via een netwerk van retailers.

 

Over Caran d’Ache

Al sinds 1915 is Caran d’Ache de Zwitserse producent van hoogwaardige schrijfinstrumenten,

kunstbenodigdheden en -accessoires. Sinds 1930 is Caran d’Ache een familiebedrijf; inmiddels

wordt het bedrijf onder leiding van Carole Hubscher geleid door de vierde generatie. Het merk

staat bekend om het elegante ontwerp, selectie van materialen, sterke kleuren en technische

kennis. Alle materialen – van potloden en pennen tot en met inkt en accessoires – worden in

Genève geproduceerd en zijn wereldwijd erkend om hun kwaliteit. De producten zijn onder te

verdelen in drie categorieën: hoogwaardig schrijfgerei, kantoorbenodigdheden en

gepersonaliseerde artikelen. Caran d’Ache bedient klanten in meer dan negentig landen en heeft

drie gespecialiseerde winkels: twee in Genève en een in Zürich. Op het hoofdkantoor in Genève

werken ongeveer 280 werknemers. Kijk voor meer informatie op www.carandache.com.
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