
Hettabretz 
Tradiție, inovație și moderniTaTe
Ceea Ce azi poate părea fabriCă, boutique și muzeu de artă, în aCelași timp, 
funCționează fără Cusur, benefiCiind de ordine și Conștiință împărtășite 
de-a lungul timpului. artizani și designeri luCrează într-o tăCere disCretă, în 
Camere largi, inundate de lumină. pe pereți sunt expuse luCrări de artă, Care 
reprezintă treCutul și prezentul Companiei, în aCord Cu spațiul verde de afară.

De la o încăpere la următoarea, vizitatorul are sentimentul de a fi 

martor în cadrul unei „bottega” renascentiste veritabile, dacă ignorăm 

sofisticata tehnică de ultimă oră. Cei de la Hettabretz creează asemeni 

ar tiștilor veritabili: cu ajutorul mâinilor talentate și competente. Ei 

oglindesc în materiale excelente capodoperele adunate de Paolo 

Bertuzzi în spațiul de lucru, creații din piele sau blană.

Hettabretz reprezintă un sigiliu al unei istorii de familie îndelungate și 

glorioase, un capitol important din istoria modei italiene. Compania 

a fost fondată în Bologna, Italia, și încă de la începuturile sale s-a 

impus ca un jucător global în industria luxului, specializându-se în 

conceperea, crearea și manufacturarea ținutelor fabricate din piele 

sau blană. Produsele erau caracterizate de folosirea mai multor tipuri 

de piele, utilizate în moduri cât mai creative, considerate la vremea 

respectivă noi și originale. Această calitate excepțională pentru o 

clientelă selectă a pavat drumul către cele mai exclusiviste boutique-

uri din lume și a poziționat Hettabretz în postura de lider al industriei. 

Marca Hettabretz se vinde în locuri de shopping celebre, precum 

Beltrami la Roma, Bergdorf Goodman la New York, Eickhoff în 

Düsseldorf, Fred van Wordragen la Haga, Joyce în Hong Kong, 

Loewe din Madrid, Marie Martine în Paris, Neiman Marcus din 

Dallas, Resmann în Salzburg, Fortnum & Mason la Londra etc. Clienții 

acestor lăcașuri de cult ale shopping-ului ca ar tă au fost membrii 

Casei Regale Britanice, a Arabiei Saudite, Olandei sau Greciei, familii 

importante precum Rothschild, Ford, Onassis, Agnelli sau celebrități 

precum Audrey Hepburn sau Elizabeth Taylor.  Adăugați la această 

listă următoarea, dedicată, de asemenea, clientelei selecte, dar de 

data aceasta vorbim despre boutique-uri mici și carismatice: Avi 

Rossini la Londra, Battaglia în Los Angeles, Bijan în Beverly Hills, Brioni 

la New York și Roma, Cuzzen’s în Las Vegas, De Lisi și Napoleon 

la New York, San Carlo la Paris și Londra și altele. Nu în ultimul 

rând, clienții Hettabretz sunt Sultanul Bruneiului, Prințul Al-Waleed, 

avocatul Gianni Agnelli, politicieni de la Casa Albă, guvernatorul 

Arnold Schwarzenegger, apoi celebrități precum Frank Sinatra, 

Anthony Hopkins sau Michael Douglas.

De-a lungul anilor, Hettabretz nu a abandonat principiile care au 

inspirat odinioară activitatea companiei: calitatea ar tizanatului în 

piele, crearea de materiale superioare din punct de vedere tehnic și, 

nu în ultimul rând, etica nestrămutată. 

HB Uomo & Hettabretz Donna 

Hettabretz produce în acest moment două colecții: HB Uomo – 

clasic și opulență eclectică și Hettabretz Donna – design exclusiv și 

lux contemporan în domeniul pielăriei. În privința colecției masculine, 

povestea începe în anii ‘80, atunci când a fost lansată sub acest nume, 

fiind destinată celor mai puternici oameni de pe planetă. Premisele 

au fost expertiza unică în folosirea diferitelor materiale prețioase și 

încurajarea venită de la cererile personalităților din întreaga lume. 

Abilitatea manufacturieră de a perfecționa și construi fiecare material 

în parte, cercetarea continuă și dezvoltarea produselor în sine, precum 

și atenția asupra evoluției tendințelor și a pieței au permis mărcii 

Hettabretz să devină lider în această nișă a excelenței. De asemenea, 

Hettabretz a continuat tradiția conceptului de valoare „Made in 

Italy”, având încredere în croitori de marcă sau ateliere mici să ofere 

produselor sale acea alură care le face unice. Hettabretz poate 

satisface orice cerință, îmbinând calitatea manufacturii cu tehnologia 

informatică modernă și permițând clienților săi să influențeze creația 

într-un mod complex, prețios și personal.

Hettabretz a produs de-a lungul anilor colecții pentru prestigioasele 

case Ferragamo, Prada sau Valentino. În prezent, Hettabretz își 

folosește ar ta de a crea noi colecții pentru Stefano Ricci și Brioni. 

Puteți acum să beneficiați și în România de minunata experiență 

Hettabretz, prin magazinul Royal Men.

Royal Men: Bd. Libertății, nr. 10, bloc 114 – parter (reper Palatul 

Parlamentului)

Telefon/Fax: 004.0314.37.03.97

Mobil: 0723.141.412

Programări Made-to-Measure & Private Shopping: 0721.221.888

E-mail: showroom@royalmen.ro

www.royalmen.ro
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