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Din aceste două coordo-
nate s-a născut conceptul 
numit Royal Men şi tot 

prin intermediul lor a cucerit deja 
elita bucureşteană a adevăraţilor 
connaisseur-i. Este un boutique 
recent deschis, pe Bd. Libertăţii 
nr. �0, lângă Palatul Parlamentului. 
Cei zece ani de experienţă în do-
meniu ai Danielei, firescul, com-
ponenta practică şi cea estetică cu 
ajutorul cărora abordează orice 
proiect fac din acest boutique 
un loc faţă de care un gentleman 
poate căpăta adicţie fiindcă de aici 
va ieşi mereu îmbrăcat absolut 
perfect şi, mai ales, sigur de sine 
şi perfect conştient de alegerea 
pe care a făcut-o, asumându-şi-
o complet. „Vis, îndrăzneală, un 
pic de noroc. Am luat totul de 
la zero. N-am ştiut de ce mă voi 
lovi pe parcurs, dar acele lucruri 
se adaugă acum experienţei mele. 
Am pornit foarte bine, dar trebuie 
să şi rezistăm. A fost, în schimb, 
destul de greu să aleg brandurile. 

A gentlemen’s  
boutique

Daniela Chiriţă:  
„Îmbrac oameni, 
nu statui“

Royal Men

De ce este Royal 
Men, magazinul 
din centrul capita-
lei, reperul perfect 
pentru domni?  
Fiindcă aici se 
bucură de tot ce 
înseamnă design, 
calitate şi consi-
liere în ce priveşte 
vestimentaţia 
lor şi, mai mult,  
de o atmosferă 
preţioasă datorită 
felului unic în care 
managerul, Daniela 
Chiriţă, ştie să-şi 
primească clienţii 
şi să-i facă să se 
simtă de ca şi cum 
ar fi ajuns nu într-
un boutique, ci în 
propria reşedinţă. 
Cum reuşeşte? 
Printr-un binom 
rarisim ce ar tre-
bui să-i poarte nu-
mele: profesiona-
lism şi naturaleţe. 
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Am avut toată libertatea de de-
cizie. Oamenii văd numai partea 
frumoasă a acestei meserii, însă 
cea nevăzută mişcă lucrurile. 
Cred că, în final, serviciile vor 
face diferenţa pentru că o relaţie 
cu un client trebuie construită şi 
menţinută. Ca într-o căsătorie 
(râde). Nu sunt de acord cu vân-
zarea agresivă. E natural să vrei 
să vinzi, însă nu călcând peste 
decenţă.“

Made-to-measure 
înseamnă timp
 ... Şi calitate optimă. Ba chiar 
mai mult: unicitate. Daniela 
însăşi ia măsurile pentru co-
menzi, sigur, în afara sesiunilor 
în care la Royal Men sunt invitaţi 
specialiştii companiilor, asta în-
tâmplându-se de două ori pe an 
sau la cererea expresă a clientului. 
Îi place extravaganţa italienilor 
de a purta vesta peste sacou şi 
priveşte acest lucru ca pe o etapă 
firească pentru oameni care ştiu 
să poarte relaxat hainele şi care 
nu se lasă purtaţi de ele, inhibaţi 
de perfecţiunea şi valoarea lor. 
„O haină trebuie să-ţi stea natu-
ral. Să te simţi întotdeauna foarte 
bine în ea. Îmbrac oameni, nu 
statui. E nevoie de cel puţin o oră, 
cu programare prealabilă, pen-
tru comanda unui costum, luatul 

măsurilor, pentru că trebuie ca 
eu să înţeleg exact ce-şi doreşte 
clientul, iar el să înţeleagă la fel 
de bine ce recomand şi mai ales 
de ce.“ Observ la Daniela Chiriţă 
dorinţa ca nimic, de la simpla co-
municare la realizarea obiectului 
comandat, să nu dea cu rest. Im-
presionant este că acest lucru 
trece mereu de pragul dorinţei şi 
se materializează. E normal să fie 
aşa pentru că ea învaţă tot tim-
pul, nu vrea să-i rămână străină 
absolut nicio componentă a pro-
fesiei sale, oricât de specifică ar 
fi. Ştie că aşteptările oamenilor 
sunt diferite şi, mai ales, că dom-
nii nu se împacă întotdeauna cu 
timpul. Aşa că a gândit lucrurile 
în consecinţă. Un costum San-
tandrea, brand celebru dincolo 
de graniţele Peninsulei, se va rea-
liza în două luni fiindcă absolut 
toate operaţiunile sunt manuale. 
În această manufactură fiecare 
operaţiune este realizată de un 
singur om, deşi toţi ceilalţi sunt la 
fel de buni, dar pentru că vizată 
şi obţinută este perfecţiunea, 
fiecăruia îi este dedicată una 
singură. E firesc, atunci, ca du-
rata unei comenzi să fie acea-
sta. Realizarea unui costum 
semimanual durează aproxima-
tiv trei săptămâni, iar brandul, 
de asemenea italian, Scuderi va 
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livra o piesă fără cusur. Până la 
urmă, depinde ce-ţi doreşti şi 
cât timp ai la dispoziţie. La Royal 
Men poţi alege în linişte tot ce 
vrei, combinaţiile le poţi decide 
după aceeaşi dorinţă, consilie-
rea este profesionistă şi gratuită, 
iar numărul de mostre de mate-
riale, mii, este cel mai mare din 
Bucureşti. 

Artioli şi florile de liliac
Arhitectura pantofilor. Con-
structed shoes. Ultraexclusivism. 
Adică Artioli. Pantofii aceştia sunt 
celebri în toată lumea, iar marca 
este numele stilului desăvârşit 
în domeniu. Ce nu ştiam despre 

ei: că sunt coloraţi cu substanţe 
naturale, de exemplu, nuanţa de 
albastru-violet are ca sursă… 
florile de liliac. De fapt, toate 
componentele sunt naturale, iar 
rezultatul este uluitor. Am văzut 
în magazin o pereche de pan-
tofi, o comandă venită recent, 
din piele de gât de struţ. Da, de 
gât fiindcă acea piele e complet 
diferită de restul, are striaţii unice. 
Iar modalitatea de realizare este 
cea consfinţită prin tradiţie: pan-
tofii stau o lună pe şanuri, până 
iau forma naturală, nu sunt puşi 
la copt, aşa cum se întâmplă în 
producţia de masă. În ce priveşte 
comenzile, Andrea Artioli e un 
mare vrăjitor: îi lasă clientului 
toată libertatea de alegere. Va 
putea face orice combinaţie îşi 
doreşte între modelele brandului. 
Iar asta se numeşte simplu: lux. 
Aşa cum ar trebui să se cheme 
şi produsele celorlalte branduri 
de la Royal Men, Hettabretz, 
bunăoară (ale căror jachete din 
piele, care, de asemenea, se pot 
face pe comandă, sunt căptuşite 
cu mătase, acestea devenind 
imediat obiecte ale dorinţei), ori 
Fray, maeştrii cămăşilor, sau Fi-
namore ori poate Cantarelli, ale 
căror piese casual luxury au un 
farmec de neratat. „E mult mai 
mult decât un business. Eu vând 
cu inima, iar asta se simte. Vreau 
ca toţi clienţii să cumpere ceea 
ce li se potriveşte cel mai bine, 
ceea ce-i reprezintă şi să poarte 
cu drag. Viitorul luxului sunt ser-
viciile pentru că lucruri scumpe 
poţi lesne găsi. Luxul este liber-
tatea de a alege şi nu toate bran-
durile te lasă să-ţi construieşti 
ţinuta. Şi mai înseamnă detalii. 
Vreau să dezvolt şi partea de  pri-
vate shopping, pentru că e natural 
ca anumiţi domni să-şi dorească 
să le fie dedicată întreaga noastră 
atenţie, iar eu îi pot ajuta să-şi 
creeze o garderobă. Detest să 
spun nu se poate. Ne dorim ca la 
Royal Men clienţii să se întoarcă 
mereu cu drag.“
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