
Royal Men – gentlemen’s 
boutique
Un boutique exclusivist, caracterizat de un concept original și servicii speciale  de “made to measure – total look” și “private shopping”.

Portofoliul Royal Men:

Artioli. Arhitectura pantofilor sau ultraexclu-
sivism. Pantofii celebri în toată lumea, unul dintre 
numele stilului desăvârşit în domeniu.  De fapt, 
materialele din care sunt creați sunt  naturale, iar 
rezultatul este uluitor: confort total. Modalitatea de 
realizare este cea consfinţită prin tradiţie – panto-
fii stau aproape o lună pe şanuri, până iau forma 
naturală iar restul operațiilor până la produsul finit 
sunt efectuate în totalitate manual.

Artioli îi lasă clientului toată libertatea de 
alegere. De la binecunoscutele piei de vițel până 
la pieile exotice de crocodil, lamă, rechin, pisică 
de mare, etc., vă puteți permite  orice combinație, 
astfel creându-vă propriul model. www.artioli.com

Santandrea (cunoscut până în 2006 sub nu-
mele de Saint Andrews). Preferate de către banche-
rii Londrei, de pe Fleet Street, costumele Santandrea 
sunt caracterizate de o linie structurală  tradițională, 
clasică dar adusă în prezent, prin inovații ingenio-
ase, atât la nivelul croielii, cât și al materialelor. Lu-
crate integral manual, respectă regulile de bază ale 
unei „sartorii” adevarate. www.st-santandrea.it

Hettabrez Uomo  sau aspirația spre 
perfecțiune. Opulența  transpusă în stilul casual  
sau definiția luxului și atenției la detalii. Piele, 
cașmir, mătase impermeabilă, detalii fine din piele 
sau blană, atent lucrate, căptușeala din mătase  și 
posibilitatea de a comanda jachete personalizate. 
Acestea sunt atuurile celor mai exclusiviști  creatori 
în piele. www.hettabretz.com

Fray. Etalon al cămășilor clasice. Atenția 
deosebită asupra gulerelor și manșetelor este de 
referință în domeniu. Pe lângă colecția de sezon, 
Fray ofera posibiliatea celor care își doresc o cămașă 
dedicată, să o poată avea într-un timp relativ scurt  
aproximativ 3-4 săptămâni.  www.frayitaly.com

Finamore. 1925 Napoli. O afacere de familie 
în care toți membrii contribuie cu sufletul. După 
mulți ani de experiență, rezultatul nu poate să fie 
decât excepțional. www.finamore.it

PT01&PT05. Pantaloni Torino - referință 
italiană în materie de pantaloni casual și jeans. O 
poveste începută în 1969, care cuprinde capitole 
interesante, toată atenția și studiul fiind consacrate 
exclusiv pantalonilor, venind în fiecare sezon cu noi 
linii și detalii. www.pt01.it

Cantarelli. Formula magică, complexă, dar în 
același timp foarte simplă, a unui sacou clasic sau 
casual, minunat de confortabil. Acestea sunt câte-
va dintre caracteristicile apreciate de majoritatea 
bărbaților. www.cantarelli.it

Scuderi, costumul semi-manual care 
folosește mare parte din tehnicile tradiționale de 
confecționare dar, în același timp, profitând de 
tehnologia modernă de execuție, poate oferi un 
timp de livrare de 3 săptămâni. Stofele propuse sunt 
de la Loro Piana, Zegna, Ariston, Guabello, Hol-
land & Sherry.

La Royal Men nivelul de exclusivism este ridicat la 
rang de artă.

CONTACTE: 
Adresa: Blv. Libertatii nr. 10, bloc 114 - Parter  

(reper Palatul Parlamentului)
Telefon / Fax: 004.0314.37.03.97; Mobil: 0723.141.412

Programari Made-to-Measure & Private Shopping: 
0721.221.888

E-mail: showroom@royalmen.ro

Este situat în centrul Bucureștiului, chiar 
lângă Palatul Parlamentului, într-o zonă mai 
puțin exploatată din punct de vedere comer-
cial dar oferind discreția atât de necesară.

Chiar de la intrare, clientul este întâmpi-
nat de atmosfera  primitoare și de profesioniștii 
care îi stau la dispoziție cu servicii de consilie-
re până la cel mai mic detaliu. Iubitorii de fru-
mos vor descoperi o selecție prețioasă de nume 
cu rezonanță în domeniu.  

ROYAL MEN a ales să repezinte în România 
nume exclusivite, caracterizate prin tradiție 
și calitate  ca ARTIOLI, SANTANDREA, 
HETTABRETZ, CANTARELLI,  HERNO, 

SCUDERI, VILLADELMITIA, PT01&PT05, 
DALMINE , FR AY, FINAMOR E , etc .  
chintesență  a spiritului autentic „Made in 
Italy“. Colecțiile acestora se adresează  celor 
care preferă subtilitatea, dar care nu fac rabat la 
nici una dintre valorile fundamentale ale unui 
produs de cea mai înaltă calitate. 

Magazinul, cu cea mai mare varietate de 
stofe de pe piața din România, vă propune, pen-
tru costumele tradiționale, stofe de la renumiți 
producători  ca  Loro Piana, Scabal,  Zegna, 
Holland & Sherry și, nu în ultimul rând, cos-
tumele semitradiționale croite cu stofe de la 
cunoscutele  Ariston și Guabello.  

Luxul poate fi tradus și prin  libertatea  
de a alege și de a-ți crea ținuta până la cele 
mai mici detalii, în funcție de personalitate 
și mediul în care activezi. La ROYAL MEN, 
timpul acordat cumpărăturilor și probelor  
(atât de dezagreat de unii bărbați) devine, 
în baza unei programări prealabile, plăce-
re, aici intervenind profesionalismul cu care 
ești întâmpinat și în același timp  savurând 
o cafea fină. 

Fecare client este tratat cu maxim de 
atenție și importanță deoarece, odată ieșit pe 
ușa magazinului, ținutele purtate de acesta 
vor fi o carte de vizită a magazinului.


