
Royal Men 
Noua colecție Fall-WiNter 2011/2012

La Royal Men, colecția de FW11/12 se află deja expusă în magazine încă 

de la începutul lunii august, precum în marile orașe ale modei, Bucureștiul 

făcând acum par te cu mândrie și prestanță din elita mondială a segmentului 

de modă masculină de lux.

Clienții sunt așteptați să descopere ținute complete, fin accesorizate, care 

conțin o amprentă a liniei clasice și un „touch” de nou și prospețime.

Pe lângă colecțiile „ready-to-wear” de la exclusivistele nume în domeniu: 

Ar tioli, Cantarelli, Hettabretz, Herno, PT01&PT05, Fray, Finamore, Bilancioni, 

Dalmine etc., puteți regăsi și o multitudine de stofe de la nu mai puțin 

celebrele companii producătoare: Loro Piana, Zegna, Scabal, Holland & 

Sherry, Ariston etc.

Chiar dacă alegeți o ținută casual sau elegantă, „de-a gata” sau la comandă, 

vă întâmpinăm cu sfaturi în selecția acestora.

Fie că sunteți un cunoscător al acestor nume clasice sau de-abia acum le 

descoperiți, simplitatea și tradiția ar tizanilor italieni imprimă oricărui domn 

discreția specifică bunului-gust. 

În prima săptămână a lunii octombrie, Royal Men organizează 

timp de 3 zile primul trunk show – „su misura”, de o amploare 

care poate fi considerată o premieră în România. 

Pe lângă deja clasicele costume și cămăși la comandă de la 

Santandrea, Scuderi, Fray și Finamore, noutatea absolută este 

posibilitatea de a-ți crea propriul model de pantofi împreună cu 

însuși ar tizanul Andrea Ar tioli.

Fără falsă modestie, la Royal Men puteți regăsi cele mai variate 

stofe de costume și cămăși de la toți acești producători cu 

tradiție veritabilă. De asemenea, Ar tioli, dar și exclusivistul nume 

Hettabretz vă oferă cele mai fine tipuri de piele, de la cea clasică 

de vițel, până la cele exotice precum aligator, șopâr lă, pisică de 

mare, rechin și piton.

Hettabretz a creat o tradiție în a accesoriza creațiile cu detalii 

din mătase și blănuri fine , cum ar fi: vizon, șinșilă, veveriță etc . 

Producătorul italian va ofer i domnilor din România una dintre 

rarele ocazii de a par ticipa la o sesiune „su misura”, alătur i 

de unul dintre cei mai renumiți creatori de „luxur y leather 

jackets”.

Vor fi la un loc nume mari ale tradiției italiene, lideri în domeniu, 

care vă vor pune la dispoziție toată experiența și disponibilitatea 

lor. În urma unei programări, aceștia, împreună cu echipa Royal 

Men vă vor oferi consiliere și sfaturi pentru descoperirea unui 

stil propriu. Pentru aceasta, salonul dedicat „su misura” vă asigură 

spațiul confor tabil și relaxat, precum și starea necesară pentru 

ca timp de aproximativ un ceas să vă lăsați pe mâna specialiștilor.

Royal Men: Bd. Liber tății, nr. 10, bloc 114 – par ter (reper Palatul 

Par lamentului)

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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