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Made in Italy,  
available  

at Royal Men

Perfecţiunea cere 
timp şi stofe fine, 
rare şi foarte 
rare, dorinţa de 
a fi tu însuţi, 
disponibilitatea 
şi curajul de a-ţi 
purta întreaga 
personalitate, 
nu doar corpul, 
într-un costum, 
măiestrie, 
tradiţie şi, până 
la urmă, artă. 
De ambele părţi. 
Întâi a celui 
care oferă piesa 
unică şi apoi a 
celui care ştie s-o 
poarte.

Su misura este 
expresia care 
face diferența 
în lumea 
luxului vesti-
mentar.

Bucureştiul nu ne-a obişnuit cu frecvenţa ra-
finamentului. Nu încă. Tocmai de aceea seri 
ca aceea organizată de Royal Men se înscriu 

în categoria excepţiilor mereu dorite. Dar 
mai e un lucru de spus: partenerul unora 

dintre cele mai luxoase branduri italiene de 
vestimentaţie destinată domnilor şi-a făcut 

un obicei din a-şi invita oaspeţii la unele din-
tre cele mai elegante evenimente private. 

Un eveniment classy,  
într-o atmosferă elegantă, 
rafinată și relaxată.
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Împreună cu Ambasada Italiei, 
luna trecută, Royal Men şi-a 
invitat clienţii la o seară între 
oameni ce au în comun cele 
mai fine gusturi. La eveniment 
au participat şi invitaţii speciali 
ai ambasadei sub patronajul 
căreia a fost organizat eveni-
mentul. Sigur că gusturile s-au 
extins şi în ce priveşte şampania 
şi delicatesele, dar motivul pen-
tru care această seară a existat 

este lansearea noilor colecţii ale 
brandurilor de nişă din porto-
foliul Royal Men, de exemplu 
Santandrea, PT01, Cantarelli, 
Frey, Finamore, Hettabretz sau 
Artioli. Ambianţa relaxantă şi 
expresia practică a artei costu-
mului au asigurat succesul eve-
nimentului, mulţi dintre invitaţi 
programându-se pentru sesiuni 
de shopping privat. Acest loc 
din Bucureşti reuneşte confor-
tul şi excelenţa, iar astfel de ma-
nifestări, ca şi trunk show-urile, 
fac deja parte din semnătura 
Royal Men şi vor continua, iar 
noi vă vom ţine mereu la curent 
cu superlativele în materie de 
vestimentaţie masculină. 

Sartoria milaneză are ca an de 
debut �968 şi de atunci tot ce în-
seamnă vestimentație semnată de 
acest brand a fost şi este sinonim 
cu excelenţa. A croi înseamnă a 
povesti pe cineva. O altă formă de 
naraţiune. Santandrea exact acest 

lucru îl face: creează costume, dar 
şi alte piese vestimentare desti-
nate domnilor, ce concentrează 
nu doar confortul optim, ci şi cea 
mai bună formă de a reprezenta o 
anumită persoană, ţinând cont de 
gusturile acelui domn şi de parti-
cularităţile lui fizice fiindcă, nu-i 
aşa?, fiecare om este unic. Şi dacă 
este unic, atunci numai ceea ce se 
cheamă su misura poate îndepli-
ni dorinţa de perfecţiune a ori-
cui în materie de vestimentaţie. 
 Santandrea îmbină flexibilitatea 
unei mici manufacturi cu fiabili-
tatea unei corporaţii. Trebuie să 
ştiţi că a avea un costum realizat 
pe comandă presupune ceva timp. 
Întâi, pentru luarea măsurilor, lu-
cru care ar putea dura chiar şi o 

Măsura perfectă
Sartoria  
Santandrea
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oră, iar asta înseamnă şi o progra-
mare prealabilă. În Bucureşti, la 
Royal Men, partenerul brandului  
italian în România, veţi beneficia 
întotdeauna de cea mai perfor-
mantă consiliere şi de un trata-
ment destinal VIP-urilor, lucruri 
de care se bucură fiecare dintre 
clienţi. Un ambient relaxant şi o 
încăpere dedicată conversaţiei 
preliminare în care dorinţele cli-
entului sunt expuse, materialele 
şi modelele sunt prezentate, iar 
măsurile sunt luate reprezintă 
contextul cel mai potrivit în care 
o piesă semnată Santandrea poate 
să-şi înceapă existenţa. 

Cele mai fine stofe 
E natural ca atunci când ai în 
mână foarfeca perfectă să-ţi do-
reşti să tai cel mai bun material. 
Un costum manual este obligato-
riu croit din cele mai fine stofe, în-
cepându-se cu lâna Super S’ �50, 
Super �00 până la cele mai rare şi 
exclusiviste stofe, produse în edi-
ţii limitate, cum ar fi cele din lână 
de vicuña. După alegerea stofei 
urmează deciderea modelului, a 
căptuşelii, a nasturilor. Apoi se 
iau măsurile. Pentru crearea unui 
costum la distanţă este nevoie de 
două probe, cea de început, cu 
măsurile, şi una finală, pentru ca 
piesa să fie finisată exact aşa cum 
îşi doreşte clientul. Aproximativ 
două luni vor trece între prima 
şi cea de-a doua probă, dar asta 
se întâmplă pentru că maeştrii de 
la Santandrea sunt perfecţioniştii 
care îşi respectă clienţii şi, în ace-
eaşi măsură, iubesc arta dublată 
de tradiţie. 

Santandrea este sinonimul so-
fisticării simple, acel specific 
italian vizibil în fiecare detaliu 
al liniei.
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