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Alegerile vestimentare pe care le 
fac domnii în acest sezon cald 
sunt conforme noilor tendinţe, 

adecvate însă, bineînţeles, gusturilor lor 
personale. Iar la capitolul trenduri, nu 
putem trece peste explozia de culoare 
ce caracterizează în această primăvară 
colecţiile vestimentare masculine, dar, în 
aceeaşi măsură, pe cele de pantofi. Nu 
lipsesc accentele de culoare fauve, pen-
tru cei mai curajoşi bărbaţi, dornici să-şi 
exprime în acest fel forţa personalităţii, 

însă am putea vorbi, mai degrabă, despre 
infuzarea noilor linii cu discrete nuanţe 
pastel, în ton cu anotimpul. Cantarelli 
optează pentru sacouri uşoare, uncon-
structed, fără umeri şi fără căptuşeală , ex-

Stilul pur italian la  
Royal Men

Noile colecţii

Pentru această primăva-
ră, le recomandăm dom-
nilor deopotrivă culorile 
pastel și accentele stenice.  
Numai şi numai pentru 

ei, Royal Men a pregătit 
cele mai noi colecţii ale 

unor celebre manufacturi 
italiene precum Artioli, 
Fratelli Rossetti, San-

tandrea, Scuderi, Canta-
relli, Doriani, Finamore, 

Herno ori PT. 
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trem de comode, perfecte pentru călăto-
rii, dar și pentru întâlniri de afaceri mai 
puțin formale. Pot fi găsite şi în texturi 
cadrilate, în combinaţii cuminţi ori ceva 
mai îndrăzneţe de culori. Knit Jacket îm-
bină minunat stilul sartorial şi confortul 
unui pulover subţire. PT mizează pe cu-
săturile contrast şi pe nasturii de sidef ai 
pantalonilor cu o croială sportivă ce sunt 
realizaţi în nuanţe asemănătoare nisipu-
lui. Doriani preferă bumbacul moale, în 
variante de cămăşi lila, albastre sau bej. 

Pe măsură
Expresia are, dacă vorbim despre Royal 
Men, două înţelesuri distincte. Primul 
ar fi cel de su misura, piese vestimentare 
realizate pe comandă. Însă mai este un 
sens, nu opus, nu, ba chiar complementar, 
pentru că specialiştii de la magazin vă 
pot consilia să vă creaţi, de exemplu, un 
costum în funcţie de gusturile personale, 
prezentându-vă şi noua selecţie de stofe 
preţioase ce poartă, la rându-le, semnă-

turile unor manufacturi celebre precum 
Loro Piana, Dormeuil, Scabal, Aris-
ton sau Holland & Sherry. Materialele 
sunt, aşadar, pe măsura croielii perfecte 
la care este absolut obligatoriu să vă aş-
teptaţi. Iar dacă vorbim despre pantofi şi 
accesorii, Artioli oferă piese în tonuri de 
brun-roşcat, din piele de viţel, dar şi din 
piei exotice, aşa cum ne-a obişnuit din-
totdeauna maestrul. Aşadar, domnii nu 
au decât să meargă la Royal Men pentru 
a descoperi noile colecţii şi pentru a se 
descoperi.  

Eveniment  
Fratelli Rossetti
În prima săptămână a lunii apri-
lie, magazinul le face o surpriză 
clienţilor săi, invitând reprezen-
tanţi ai manufacturii de pantofi 
Fratelli Rossetti pentru a prezenta 
unele dintre cele mai speciale teh-
nici de realizare a pantofilor, teh-
nici pe care italienii le stăpânesc 
prin excelenţă. Domnii vor avea 
astfel posibilitatea de a vedea în ce 
constă tehnica Toledo, beneficiind 
de priceperea unora dintre cei mai 
renumiţi meşteşugari italieni în 
domeniu.

Stofe fine, detalii atent 
realizate, linii perfecte
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