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Tradiție și exclusivism 
Royal Men Boutique

de Andrei dimulescu

Pentru adevărații gentlemen-
i, dar si pentru dandy-ul din 
dumneavoastră, voiajul în străină-
tate nu mai este necesar pentru ca-
priciile garderobei personale. Din 

aprilie, Bucureștiul se mândrește cu un bou-
tique exclusivist, cu un concept și servicii 
speciale, dedicat domnilor cu alură și per-
sonalitate puternică: Royal Men. Pe scurt, o 
chintesență a tradiției, calității și spiritului 
autentic "Made in Italy". 

O experiență în domeniu de peste 10 ani și 
recunoașterea meritelor reprezintă o carte de 
vizită suficientă pentru a trece peste orice fel de 
prejudecăți atunci când vine vorba să aveți încre-
dere într-o doamnă în ceea ce privește aspectul 
dumneavoastră vestimentar. Astfel, a luat naștere 
sub bagheta Danielei un high-concept bou-
tique care suplinește și completează oferta deja 
existentă în domeniu. "Marile branduri sunt deja 
prezente și la noi, am lucrat alături de ele timp de 
atâția ani și am învățat foarte multe. Dar există 
un teritoriu neexploatat, o nișă pe care am iden-
tificat-o și în care cred. Dacă e să vorbim depre 
tendințe, atât în Japonia, cât și în Rusia, pentru a 

da exemplu piețele cele mai dinamice, se caută în 
ultimul timp tradiția și calitatea, două valori sine 
qua non atunci când vorbim despre acest segment 
de lux".   Printre brandurile cu tradiție existente 
în magazin putem identifica nume cum ar fi Ar-
tioli, Santandrea, Cantarelli, Scuderi, Hettabretz, 
Herno, Fray, Finamore și PT 01 & PT05.

Cu siguranță că ați auzit sau vi se par cunos-
cute numele de mai sus, adevărații cunoscători 
într-ale modei și conceptului original "Made 
in Italy" știu despre ce este vorba în propoziție. 
Daniela ne asigură: "De cele mai multe ori, nu-
mele este un produs al marketingului. Impor-
tante sunt, în primul rând, calitatea și tradiția. Au 
fost criteriile noastre în alegerea acestor mărci. 
Clienții vor aprecia cu siguranta aceste valori, în 
dauna unui logo mare, la vedere. Ne adresăm ce-
lor care preferă subtilitatea, dar care nu fac rabat 
la nici una dintre valorile fundamentale ale unui 
produs de cea mai înaltă calitate. 

Cu mandrie ne prezentam ca fiind magazi-
nul cu cea mai mare varietate de stofe de pe piața 
din România, de la Holland & Sherry, Guabello, 
Ariston până la Loro Piana, Scabal și Zegna. De 
asemenea, serviciile speciale, flexibilitatea și dis-
ponibilitatea către dorințele clientului vor face 
diferența pe acest segment de piață” precizează 
Daniela. 

un portofoliu exhaustiv

Santandrea vă era poate cunoscut până în 
2006 sub numele de Saint Andrews, un nume 
emblematic pentru vestimentația masculină 
din Milano. Producătorul Luca Trabaldo To-
gna, aflat la a cincea generație de activitate în 
domeniu, a redenumit fabrica pentru a sublin-
ia originile italiene. Preferate de către bancherii 
Londrei, de pe Fleet Street, costumele Santan-
drea sunt caracterizate de o linie mai tradițională 
și structurală, adusă însă în prezent prin inovații 
ingenioase, atât la nivelul croielii, cât și al materi-
alelor, acestea fiind lucrate manual si respectând 
criteriile de bază ale unei „sartorii”autentice.   
www.st-santandrea.it

Scuderi, numele care cu siguranță va câștiga 
teren pe piața din România datorită posibilităților 
aproape nelimitate de personalizare a costu-
melor excutate semi-manual, a varietății mare de 
stofe, precum și a timpului de livrare foarte scurt 
(aproximativ 2 săptămâni). 

Foto: Bogdan catargiu
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Povestea Artioli începe în 1912, atunci când 
Severino Artioli a început să lucreze în atelierierul 
primului său maestru, în Ferrara. Performanțele, 
inovațiile și succesele de azi erau de neimaginat 
pe atunci, dar Andrea Artioli, cel care a preluat 
afacerea de familie în 1990, continuă moștenirea 
lăsată de tatăl și bunicul său, pantofii Artioli fiind 
prezenti în picioarele liderilor lumii la cel mai în-
alt nivel, de la Vatican și Moscova la Casa Albă. 
Pe lângă colecția de sezon „ready to wear”, Ar-
tioli vă oferă posibilitatea de a comanda și pan-
tofi personalizați până la cel mai mic detaliu, 
confecționați din cele mai speciale materiale. 
www.artioli.com 

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

Fray reprezintă etalonul cămășilor, atenția 
deosebită asupra gulerelor și manșetelor fiind 
de referință în domeniu. De asemenea, pe lângă 
colecția de sezon, Fray oferă posibilitatea ce-
lor care își doresc o cămașă dedicată, să o poată 
avea într-un timp relativ scurt: 3 săptămâni.  
www.frayitaly.com  

Și pentru ca opțiunile dumneavoastră să nu fie 
limitate, mai aveți o ofertă generoasă în ceea ce 
privește cămășile: Finamore 1925 Napoli. www.
finamore.it

Hettabretz Uomo, sau HB prescurtat, repre-
zintă opulența clasică transpusă în stilul casual, 
relaxat și care, de asemenea, oferă clienților posi-
bilitatea de a comanda jachete personalizate din 
piele, cașmir sau alte materiale exclusiviste, cu in-

teriorul din mătase sau blană naturală și detalii 
de cea mai mare finețe. www.hettabretz.com

PT01 & PT05 este numele de cod pentru Pan-
taloni Torino, referința italiană în materie de 
pantaloni casual și jeans. O poveste începută în 
1969, care cuprinde capitole noi și interesante, o 
mică revoluție în istoria jeanșilor, un must-have al 
unei garderobe cu pretenții: www.pt01.it

În 1948, Giuseppe Marenzi, fondează Herno 
și începe producerea impermeabilelor de ploaie, 
alături de soția sa, Alessandra Diana. Compa-
nia are astăzi valențe internaționale, fiind un 
nume cu greutate în calea stropilor de ploaie.  
www.herno.it  

Filosofia exclusivismului  
și libertatea de a alege

Dacă vă doriți un costum care să fie croit fi-
del personalității și constituției dumneavoastră, 
Santandrea și Scuderi vă oferă soluția ideală. Aveți 
de ales între două modalități de execuție: „su mi-
sura” integral manual sau "su misura” semi-man-
ual. Trebuie să priviți această experiență prin 
prisma unui timp dedicat plăcerii personale 
și să alocați 1 oră  din timpul dumneavoastră 
măsurilor. 

„Este foarte important să discuți cu clientul, 
să ajungi să-i cunoști gusturile, să-i afli profesia 
și cât mai multe amănunte care ar ajuta cât mai 
bine la conturarea personalității acestuia. De 
asemenea, când propunem o ținută, aceasta tre-
buie să reprezinte și să avantajeze persoana și, 
nu în ultimul rând, să fie confortabilă. Răsplata 
va veni abia atunci, când aceasta va fi purtată și 

nu uitată în dulap.  "Su misura" și personalizarea 
unei ținute nu înseamnă doar un nume brodat pe 
căptușeală, ci în special adaptarea măsurilor. 

În general, majoritatea bărbaților preferă ca 
hainele să le confere lejeritate de mișcare în det-
rimentul esteticii. Totuși, există soluții pentru a 
te simți confortabil, pentru a arăta bine și cor-
ect îmbrăcat în același timp. Unii bărbați cred că 
dacă poartă un costum larg, de multe ori chiar și 
cu un număr sau două mai mare, se vor simți mai 
confortabil sau vor ascunde anumite „defecte”. 
Din păcate, este o impresie total greșită, de aceea 
o comandă personalizează în special măsurile, 
completarea fiind aceea că poți alege stofa, mod-
elul, nasturii etc. La un costum făcut pe masură, 
confortul dar și aspectul estetic vor fi cu siguranță 
apreciate.

ViP room

Royal Men se diferențiază atât prin concep-
tul multibrand, discreție, cât și prin serviciile 
speciale de „ door to door”, atunci când acestea 
sunt solicitate. Într-un ambient primitor, puteți 
beneficia de consiliere personală, unde vi se pot 
oferi ținute complete, potrivite și asortate, apli-
cate cu știință în funcție de particularitățile 
dumneavoastră. Spre deosebire de doamne, dom-
nii sunt caracterizați de o oarecare comoditate, 
preferând o ținută completă, „la cheie”. 

De asemenea, tot la cerere, pot fi organizate 
și sesiuni private de shopping. În funcție de pro-
gramul clientului, magazinul poate fi deschis la 
orice oră și în orice zi, nivelul de exclusivism fiind 
ridicat la rang de "art of living".
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Bd. libertății nr 10, bl 114 – parter, sect. 5, București (reper – Palatul Parlamentului)

Tel/fax: 0040 314 37 03 97
Gsm: +40 721 221 888

email: showroom@royalmen.ro 

spiritul modern al eleganței

Dacă Santandrea și Artioli reprezintă etaloane 
absolute ale unui bărbat în cunoștință de cauză, 
chiar și tinerii care au doar 20 de ani pot găsi o 
selecție potrivită de la branduri precum Herno, 
Cantarelli și Finamore, nemaivorbind că jeans-ii 
PT05 „slim line” sunt o alegere inspirată în orice 
sezon. Conceptul de ținută sport are o altă abor-
dare la Royal Men, putând fi descris simplu prin 
două cuvinte: "casual luxury".  

"Bărbatul român este foarte receptiv și dornic 
să învețe, se documentează, vrea să vadă și să pro-
beze lucruri noi. Încă are nevoie să se convingă 
de anumite lucruri, dar odată ce se hotărăște, ia 
decizia corectă, chiar dacă aceasta face parte din 
registrul extravagant, de exemplu. Se observă 
după 20 de ani de la căderea comunismului că 
există o dorință de reprezentare a personalității 
care depășește conceptul de îmbrăcăminte", ne 
asigură Daniela. 


