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Marca, fondată la Bologna, a 
fost încă de la început un jucă-
tor important pe piaţa luxului 
fiind specializată în crearea de 
piese de îmbrăcăminte din piele 
şi blană. Unul dintre specificu-
rile brandului este realizarea de 
piese excentrice, iar acest cu-
vânt trebuie luat într-un sens 
larg, aflat în bună vecinătate cu 
sofisticarea avangardistă. În acel 
moment de debut utilizarea unei 
mari varietăţi de tipuri de piele 
şi prelucrarea acestora în mod 
creativ a făcut ca numele Hetta-
bretz să însemne un must pentru 
personalităţi influente ale lumii, 
fie vedete din showbiz, fie politi-
cieni sau aristocraţi, chiar capete 
încoronate. Pielea exotică este 
apanajul brandului, jachetele din 
piele de struţ fiind, de exemplu, 
unele dintre cele mai apreciate. 
Apoi, toate căptuşelile sunt din 
mătase naturală. Manufacturie-
rii spun cu mândrie că au făcut o 
adevărată obsesie, dacă nu chiar 
o manie, din perfecţiunea deta-
liilor, acest lucru observându-se 
dacă iei orice obiect şi-l studiezi 

Celebrităţile  
poartă  
Hettabretz

Anul acesta se împlinesc 22 de ani de când Hetta-
bretz oferă, prin fiecare piesă, cuvântului „jachetă“ 
alte conotaţii, iar acest lucru, în sine, vorbeşte nu 
doar despre calitate, ci chiar despre perfecţiune. Şi 
mai e ceva: Hettabretz e sinonim cu ineditul. Aces-
ta şi este motivul pentru care italienii sunt repre-
zentaţi în România prin Royal Men.

My bespoke 
jacket
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partenerilor, cum a fost cel de 
la Royal Men din toamna trecu-
tă, un mare succes, și cum va fi 
cel de anul acesta, dar şi pe cel 
numit bespoke, aceasta presu-
punând faptul că orice client îşi 
poate concepe propria jachetă 
şi o poate personaliza în funcţie 
de gusturile personale. Aşa s-a 
ajuns la modele în care se află 
inserții de pietre preţioase. Şi se 
mai mândresc italienii cu ceva, 
şi anume cu faptul că produse-
le lor sunt opusul clasicismului, 
însă exponentul eclectismului. 
Astfel, nu mai miră pe nimeni 
că brandul are clienţi pe care-i 
numeşte istorici, cum ar fi Grace 
Kelly, Audrey Hepburn, Elizabeth 
Taylor, casele regale din Ma-
rea Britanie, Olanda, Grecia ori 
Arabia Saudită, dar şi politicieni 
precum George W. Bush, Vladi-
mir Putin sau actorul-guverna-
tor Arnold Schwarzenegger. La 
Bucureşti, clienţii care-şi doresc 
o extraordinară jachetă Hetta-
bretz nu trebuie decât să meargă 
la boutique-ul Royal Men de pe 
Bulevardul Libertăţii nr. 10, iar 
acolo îşi pot alege dintre mode-
lele celei mai noi colecţii ori îşi 
pot comanda piesa personali-
zată, beneficiind de consultan-
ţa ultraprofesionistă a Danielei 
Chiriţă, managerul Royal Men. 

în amănunt. Atunci te vor frapa 
cusăturile care sunt, cum altfel?, 
fără cusur. Iar pielea este prelu-
crată de aşa manieră încât ja-
cheta este simţită ca fiind foarte 
uşoară şi extrem de confortabilă.

De la Grace Kelly la  
Vladimir Putin
Italienii s-au bucurat întotdeau-
na de cea mai selectă clientelă, 
vorbim despre oameni care-şi 
pot cumpăra oricând absolut ori-
ce-şi doresc şi care se află mereu 
în căutarea nemaivăzutului. Ei, 
bine, această nişă este locul per-
fect pentru Hettabretz şi pentru 
a o putea reprezenta excepţional 
s-au gândit să pună la dispoziţia 
clienţilor serviciul su misura, 
participând la trunk show-urile Te
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