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Colecția brandului italian 
dezvăluie astfel atat linii 
clasice, pentru o eleganță 

ce transcende timpul și moda, dar 
și linii vestimentare care știu să 
surprindă și care refl ectă gusturi-
le și personalitatea bărbatului mo-
dern. Atent la schimbările sociale 
și culturale ale realității pe care o 
trăiește, bărbatul Santandrea are gri-
jă de propriul aspect și își defi nește 
stilul prin adaptarea naturală a di-
namicii vieții cotidiene la propria 
personalitate. Trecând toate aceste 
schimbări prin fi ltrul sensibilității, 
acesta devine un interpret al stilului 
contemporan căruia îi dă viață prin 
intermediul vestimentației. Sacouri 
cu revere și doua rânduri de nasturi, 
paltoane cosmopolite, articole de îm-
bracăminte formale și riguroase sau 
jachete moi și plăcute la atingere se 
imbină într-o manieră elegantă cu 
prețioasele țesaturi moderne, dar și 
cu tușele tradiționale ale unor ma-
teriale retro, cu greutate, toate dând 
viață unui bărbat mereu învingător, 
de o eleganță discretă și atemporală.

Colecția Santandrea este dedicată 
bărbatului modern și raspunde ce-
lor mai înalte așteptări ale acestuia în 
materie de vestimentație. Expresie a 
unei școli de presti giu în materie de 

î m -
brăcă-
m i n t e , 
mate r ialele 
excelent alese, ca-
pabile să ofere un stil inconfun-
dabil, imprimeurile artizanale, 
formele fine și catifelate, faldurile 
confortabile și fantezia de culori, 
toate sunt puse în slujba eleganței 
masculine.

Stilul 
conservator 

Pentru bărbatul intelectual, 
ce preferă liniile tradiționale, 

realizate prin intermediul teh-
nicilor autentice de croitorie italiană. 
Acestă linie vestimentară este carac-
terizată de teme sobre, specifi ce cro-

Dedicată bărbatului contemporan, 
în continuă evoluție și protagonistul 

propriului succes, noua colecție 
toamnă - iarnă Santandrea urmează 

trei direcții principale: una 
conservatoare, elegantă și adaptată 

stilului clasic, una progresivă, pentru 
bărbatul modern și în continuă 
mișcare și o direcție alternativă, 

specifi că bărbatului care se îmbracă 
atât sport, cât și cu o puternică 

amprenta individuală, atent la detalii 
și în permanentă căutare de ceva nou.

BĂrbatul în 3D

Noua colecŢie 
toamnĂ - iarnĂ 
Santandrea
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ielii clasice, adaptate atât pentru oca-
zii sociale cât și profesionale.

Stilul Progresiv
O linie vestimentară dedicată barba-

tului tânăr, dinamic, adaptat societății 
contemporane și mereu în mișcare. 
Aceasta pune în valoare caracteristici-
le unui corp atletic și zvelt, fără a face 
însă rabat de la croitoria exclusivă. În-
vingător și determinat, bărbatul care 
alege acest tip de imbrăcăminte este 
adeptul liniilor delicate și fl exibile, cu 
accent pe suplețea mișcării și confort.

Stilul Alternativ
Pentru bărbatul cu interese eclec-

tice, sportiv, dar și artist, pasionat de 
frumusețe ca expresie a perfecțiunii, 
o linie fi nă, realizată din materiale 
tradiționale, în culori naturale.

Santandrea Milano: Eleganța, 
ca artă de a alege

Fondată în 1968, croitoria Saintan-

drews s-a afi rmat rapid ca sinonim al 
calității în domeniul vestimentației 
masculine, grație costumelor la co-
mandă, croite și cusute integral 
manual. În 2006, Saintandrews s-a 
alăturat grupului Trabaldo Togna, 
cunoscut în întreaga lume pentru 
producția de țesături de lână fi nă. 
Din acel moment, în Santandrea se 
conjugă fl exibilitatea atelierului și fi -
abilitatea industriei, capacitatea de a 
crea manual articole de îmbrăcămin-
te de mare valoare cu menținerea an-
gajamentelor față de proprii clienți, 
atât în termeni de punctualitate cât 
și de precizie. Munca artizanilor este 
distribuită pe sectoare de activitate 
și este controlată constant, în scopul 
de a proteja calitatea și conformitatea 
produsului cu standardele cerute.

Manufacturarea
Frumusețea unei haine este legată de 

timp! Timpul necesar pentru ca un ar-
tizan sau un croitor să capete sufi cientă 
maturitate pentru a-și pune în valoare 
măiestria și abilitățile de care are ne-
voie pentru a lucra folosind tehnicile 
tradiționale. Timpul necesar pentru a 
face fi ecare bucată în întregime de mână. 
Timpul așteptării pentru cel care ur-
mează să o îmbrace. Un costum Santan-
drea cere mâini pricepute, știință în ale-
gerea țesăturii și a accesoriilor, controale 
severe în fi ecare faza a execuției. Nu mai 
puțin de 165 de artizani specializați, sub 
stricta supraveghere a unor croitori de 
talie și experiență internațională, dedică 
cel puțin 25 de ore de muncă pentru 
a croi și confecționa fi ecare articol... 
Este nevoie de 220 de atingeri ale unor 
artiști ai creației vestimentare manufac-
turate pentru ca un constum Santandrea 
să fi e gata.

www.st-santandrea.it
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