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PRESSEMELDING

Greifensee, Sveits – 7. februar 2017

Parfymeprodusent stoler på de nye METTLER TOLEDO-vektene når de
skal veie nye dufter og signaturdufter
Nøyaktig veiing er nøkkelen til gjennomføringen av de mer enn 100 trinnene i prosessen
med å utvikle tilpassede dufter og i oppsettet til ledende parfymeverksteder i Bibi Biglers
stilige Parfum Bar i Aathal-Seegräben, Sveits.
– Duftekspert og parfymedesigner Bibi Bigler har elsket dufter siden hun var barn. Moren
hennes husker at hun luktet på det hun plukket opp, i stedet for å putte det i munnen.
Denne tiltrekningen til dufter ledet henne naturlig til å studere biologi og vitenskapen om
duft, som kom godt til nytte i den tiden hun var ekspert i utvikling av dufter hos Givaudan
Schweitz AG.
Da Bigler arbeidet der, ble hun kjent med METTLER
TOLEDOs vekter. Senere, da det var tid for henne til å
begynne på egenhånd og starte Bibi Biglers Parfum Bar, fikk
hun tak i en renovert, men fremdeles svært nøyaktig
METTLER TOLEDO PB153-S.
«Jeg ble kjent med METTLER TOLEDOs serviceteknikere,
og da jeg sluttet hos Givaudan var jeg heldig og fikk tak i
vekten. Det er en eldre modell, men den fungerer fremdeles
utmerket. Jeg kan ikke gjøre jobben min uten å kunne veie
råmaterialer nøyaktig», forklarer Bigler.
Som parfymeprodusent utvikler Bigler flere tilpassede dufter hvert år for private klienter.
Enten det er for en enkeltperson eller en bedrift, kan individuelle duftkomposisjoner ta så
mange som 200 forsøk der Bigler legger til og trekker fra ørsmå mengder med råmateriale.
Veiingen må i alle tilfeller være innenfor en toleransegrense på mindre enn 10 prosent,
med så små mengder som ned til 3 mikrogram. «Jeg har behov for svært nøyaktig veiing,
noe METTLER TOLEDO innfrir», sier hun. «Dette er vektenes Rolls Royce.»
Bigler fører register over eksperimentene og de endelige oppskriftene i en håndskrevet
logg. Målet hennes er å oppnå noe som ikke bare dufter deilig, men som i tillegg fanger
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oppmerksomheten til både den enkelte bruker eller salgsted.( butikk ). En vellykket duft får
klientene til å komme tilbake etter mer.
Bigler tilbyr også verkstedsundervisning. Først veier Bigler bestemte ingredienser på
forhånd. Deretter plasserer hun dem på en sushi-karusell i atelieret sitt der hun lar
deltakerne velge og kombinere ingredienser under hennes veiledning.
Inntil videre vil Bigler glede klientene sine med unike, individuelle dufter og en enestående
verkstedsopplevelse ved hjelp av den pålitelige PB153-S. Men hun kan se en dag i nær
fremtid der hun vil oppgradere til en nyere METTLER TOLEDO-modell – kanskje én som
kan registrere tilsetning av ingredienser, slik som MS204TS som har en sammensetningsapp som forenkler registerføringen. «Hvis vekten kan gjøre dette, hvorfor ikke?» sier hun.

Ta en tur inn i Biglis verden av tilpassede dufter
ved å registrere deg for en verkstedsgruppe,
bestille en egen kreasjon eller kjøpe noen av
signaturduftene hennes på internett. Du finner
henne på Bibi Bigler’s Parfum Bar.
Du finner mer informasjon om hvordan METTLER TOLEDOs nøyaktighet kan hjelpe deg
med nøyaktigheten som kreves i kunstneriske eller vitenskapelige prosesser, på
www.mt.com.
For spørsmål , vennligst ta kontakt:
Carl-Henrik Edfors
+46 8 702 50 42
carl-henrik.edfors@mt.com

Om METTLER TOLEDO
METTLER TOLEDO er en ledende, global produsent av presisjonsinstrumenter. Bedriften er verdens
største produsent og markedsfører av veieinstrumenter til bruk i laboratorier, industri og
matvareproduksjon. Bedriften er også blant lederne på markedet for flere relaterte analyseinstrumenter
og automatiserte kjemisystemer som brukes til forskning og utvikling av legemidler og kjemiske
sammensetninger. I tillegg er bedriften verdens største produsent og markedsfører av
metalldeteksjonssystemer som brukes til produksjon og emballasje. Ytterligere informasjon om
METTLER TOLEDO finnes på www.mt.com.

