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Când spui „pantofi“, gândul te duce ime-
diat la Italia, ia aceasta se întâmplă dato-
rită tradiţiei în materie a artizanilor din 
Peninsulă. Cei pe care Grand’Or a ales să 
vi-i prezinte de această dată sunt manu-
facturierii din Parabiago, o localitate ex-
trem de apropiată de Milano. 1953 este 
anul în care Renzo Rossetti a ales să-şi 
fondeze firma de încălţăminte, convins 
fiind că experienţa sa nu avea cum să nu 

fie apreciată pe o piaţă ce reîncepea să 
se revitalizeze, după Război, şi în care 
produsele de lux erau din nou foarte do-
rite de clienţii care făceau parte din elita 
societăţii. Succesul nu s-a lăsat deloc 
aşteptat, iar asta a însemnat dezvoltarea 
afacerii şi intrarea în branşă a celor trei 
fii ai lui Renzo: Diego, Dario şi Luca, cei 
care se află astăzi la conducerea bran-
dului. Iată încă un exemplu pertinent 

Despre pantofii realizaţi de celebra marcă italiană 
se spune că nici o garderobă nu merită atributul de 
elegantă, dacă măcar o pereche nu îi este constitutivă. 
Pentru a-i avea, nu mai este necesar să călătoriţi la  
Milano, la Paris ori la Londra fiindcă, de foarte puţină 
vreme, e drept, îi puteţi găsi la Bucureşti. 
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pentru faptul că implicarea unei întregi 
familii într-o afacere este o garanţie a 
foarte bunului mers al acesteia. 

Mai mult de o sută de faze  
de lucru
În 2003, marca a aniversat cincizeci de 
ani de pasiune şi dedicare care au condus 
la succesul unei mărci ale cărei produse 
sunt sinonime perfecte ale stilului şi 
celei mai înalte calităţi atât în Italia, cât 
şi în afara ei. Pentru o singură piesă 
care poartă semnătura Fratelli Rossetti 
sunt necesare peste o sută de faze de 
lucru, de la proiectarea modelului până 
la fabricarea acestuia, pentru ca aceasta 

să fie conformă standardelor de calitate 
ale mărcii. Şi absolut toate aceste faze se 
realizează in-house. Măiestrie, cercetare 
şi design – trei elemente fără de care 
excelenţa nu ar fi posibilă, iar filozofia 
Fratelli Rossetti o proclamă ca fiind 
indispensabilă. Orice pereche de pantofi 
este, într-un fel, un omagiu adus ideii de 

„artă manuală“, chintesenţa valorii aces-
tor piese excepţionale atât din punctul 
de vedere al designului şi execuţiei, cât 
şi din acela, extrem de important atunci 
când vine vorba despre încălţăminte, al 
confortului. Dar vorbim şi despre pionie-
rat deoarece, în anii ’70, Renzo Rossetti a 
inventat no socks shoes, spre bucuria dom-
nilor iubitori de pantofi şi în zilele foarte 
călduroase. Faimoşii pantofi se găsesc 
de-acum şi în Bucureşti, la Royal Men, 
pe Bd. Libertăţii nr. 10, într-o selecţie 
care-i va încânta, cu siguranţă, pe domnii 
pasionaţi de eleganţa italiană. 

În fiecare pereche 
de pantofi sunt 

investite atenția, 
determinarea și pasiunea 

manufacturierilor italieni 
care și-au câștigat în 
acest mod prestigiul 

internațional.

Luca, Diego și 
Dario Rossetti sau 

argumentele succesului 
unei afaceri de familie.
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