
 

 
 

 
 

CARNER BARCELONA is a lifestyle perfume brand that draws inspiration from the contemporary 

spirit of Barcelona. 

High-end perfumes, genuine and quality creations, developed by world-recognized noses using the 

best available ingredients, and completely manufactured in Barcelona by true artisans. 

 

ABOUT SARA CARNER 

A passion for perfumery, a constant search for authenticity and quality and a desire to create by 

connecting scents and emotions, encouraged our founder Sara Cerner                                                                                                       

to launch CARNER BARCELONA in 2010. 

Coming from a long family of Spanish leather artisans, Sara has infused CARNER BARCELONA with 

the culture of Spanish workmanship collaborating with the best local designers and suppliers. 

 

PACKAGING 

Exceptional juices encased in sober lines and minimalist black and white colors remain faithful to 

the vanguard and cosmopolitan spirit of Barcelona. 

The wood accord, one of the most sensual and intriguing notes that has a presence in each creation, 

is visually represented in the solid wood cap of the bottles, crafted from sustainably-managed 

European forests. 

 

 



 

 

 

 

COLLECTIONS 

WOODY Collection: Seven distinctive perfumes with a common trace:  wood, signature of elegance. 

TARDES – D600 – CUIRS – RIMA XI – PALO SANTO EL BORN – COSTARELA 

FLORAL Collection: Three luminous perfumes that talk about love, passion and seduction through 

the flower, which has been and will always be the best expression of love. 

BESOS – LATIN LOVER – SWEET WILLIAM 

ORIENTAL Collection: Three deep and intense perfumes that will walk you through our history and 

cultural roots since the roman times. 

MEGALIUM – AMBAR DEL SUR – BOTAFUMEIRO 

BLACK Collection: Four exquisite perfumes that celebrate the different cultures that have shaped 

the Mediterranean soul 

ROSE & DRAGON – SANDOR 70’S BLACK CALAMUS – VOLCANO 

 
 
 

 

 

 

Saudi Jawahir Trading Ltd 
P.O.Box 88942 
Riyadh 11672 
Saudi Arabia 
+966 11 444 444 0  



 

رـــكارن  
 برشلونة

 

هي أسلوب حياة عصرية مستوحاة من روح برشلونة المعاصرة. طور كارنر برشلونة ع  

نعت من قبل مختصين في مجال العطور بإستخدام أفضل المكونات المصنعة بالكامل عطور راقية بتصاميم أصلية ذات جودة، ص  

 في برشلونة من قبل ِحَرفيين.  

 

 نبذة عن سارة كارنر: 

شغفها في مجال العطور وبحثها المتواصل عن األصالة والجودة ورغبتها في صنع وربط الروائح واألحاسيس شجعها في تدشين 

م.  2010في عام  للعطوركارنر برشلونة  دار  

غرست الِصنعة اإلسبانية في عطور كارنر ذلك ، لمن عائلة عريقة ع رفت في ِحرفة صناعة الجلود اإلسبانيةكارنر تنحدر سارة 

وردين.برشلونة، بالتعاون مع أفضل المصممين والم  

 

 التعبئة والتغليف: 

 يتم تعبئة العطور في عبوات ذات تصميم بسيط باللونين األسود واألبيض إخالًصا لروح برشلونة العالمية.  

المستخلص من أخشاب الغابات  خشب العود ستخدمدرجة العود هي احد أكثر الروائح جماًًل وتظهر في جميع العطور، وي  

. كغطاء لزجاجة العطر  األوروبية  

 

 



 

 

 المجموعات: 

 مجموعة ا ألخشاب: 

 تحتوي المجموعة على سبعة عطور مميزة بطابع مشترك، وهو الخشب، عنوان األناقة.  

كوستاريال.  –بالو سانتو إل بورن  – 11ريما  –كيورس  –  600دي  –تريدز   

 مجموعة الزهور: 

تحتوي المجموعة على ثالثة عطور مشعة، تعبر عن الحب والشغف والتي ًل طالما كانت وًل زالت الطريقة األمثل للتعبير عن 

 الحب.  

سويت وليام.   –ًلتن لوفر  –بيسوس   

 المجموعة الشرقية:  

الرومانية.  تحتوي المجموعة على ثالثة عطور حادة، ستأخذك في جولة في تاريخنا وجذور ثقافتنا منذ العصور  

بوتافوميرو.  –آمبر دل سور   –ميغاليوم   

 المجموعة السوداء:  

 تحتوي المجموعة على أربعة عطور مميزة تحتفل بالثقافات المختلفة التي صنعت روح البحر المتوسط. 

فولكانو.  –بالك كاًلموس  70ساندر  – روز آند دراغون   

 
 

 الشركة السعودية جواهر 
88942صندوق البريد   

11672لرياض ا  
 المملكة العربية السعودية 
+966 11 444 444 0  



 

 
 
 
 

 
 

 


