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Ne-am bucurat de vizita si 
increderea domnilor care 
au dorit sa se lase pe mana 

spacialistilor din Italia: Andrea Artioli 
(Artioli Artisans Shoes), Gianpie-
ro Banfi  (Santandrea – Hand Made 
Suits) si Roberto Monti (Hettabretz 
Luxury Leather Jackets).  Atmosfera 
placuta din magazin si grija fata de 
detalii i-au incantat si convins pana 
si pe cei mai pretentiosi domni, care 
si-au facut programarile cu multa ri-
gurozitate, asteptand cu foarte mare 
interes această editie de octombrie a 
trunk show-ului.

Unii dintre acestia, si nu putini, au 
fost la prima experienta, iar altii, cei 
mai multi, au revenit cu drag pentru 
a se reintalni cu maestrii italieni.

Andrea Artioli a fost prezent cu 

peste 40 de tipuri de pantofi , modele 
clasice sau excentrice si chiar mode-
le in premiera din colectia S/S 2013. 
Clientii au combinat culori si mo-
dele, creandu-si atat pantofi  pe pro-
pria masura, cat şi unicate, modele 
speciale pe care le-au stabilit in mod 
spontan.

De asemenea, maestrul Gian-
piero Banfi  a fost prezent cu o selec-
tie proprie de noi stofe care in foarte 
scurt timp vor prinde forma unui 
costum 100% personalizat, manufac-
turat pe masura, eleganta acestui cos-
tum manufacturat  trecand, fara nicio 
indoiala, proba timpului.

Roberto Monti, reprezentantul 
Hettabretz, a fost prezent cu peste 25 
de modele noi de jachete, din piele, 

casmir, matase si alte materiale fi ne care 
puteau fi  folosite in diferite combinatii 
de modele si detalii, acestea fi ind lucrate 
in atelierul propriu, practic neexistand 
limite in alegerea modelului.

Am vrut ca trunk show-ul sa 
devina o traditie si iata ca tocmai s-a in-
cheiat cea de-a treia editie, demonstrand 
exact acest lucru, iar noi deja discutam 
despre urmatoarea intalnire, care va avea 
loc in urmatorul sezon, insa maestri pot 
reveni in Romania pentru cereri speciale 
si private.

S-au luat comenzi, s-au creat tinute Su 
Misura complete si au fost intregite cu 
piese de gata din magazin, din colectia 
F/W 2012–2013.
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Arta cu doua nume

Su Misura by Royal Men

Mult-asteptatul trunk show Su Misura a avut loc in zilele de 11 si 12 octombrie si a fost un nou 
succes inregistrat sub marca Royal Men.
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