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MADE 
TO 

MEASURE

TOT CE TREBUIE SA STII DESPRE

Costumul perfect nu mai este de mult timp un ideal. 
El este un al doilea tu  pe care trebuie să îl găseşti, 
să îl modelezi după trupul şi asemănarea ta şi să fii 

una cu el. 

personalizare si perfect fit

text IOANA VACARASU

cum sa te imbraci cu stil
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e spune că odată ce ai purtat un costum Made-to-
Measure (MTM), nu mai ai cale de întoarcere la Re-
ady-to-Wear. Felul în care costumul se așează per-
fect, confortul și răsfățul tactil oferit de stofe alese 
nu se poate să nu trădeze niște mâini dibace, un me-
tru de croitorie și un formular cu numele posesoru-
lui în baza de date a celor mai renumite ateliere din 
lume. 

„Chiar dacă un costum ready-to-wear nu trebu-
ie modificat pentru că deja i se potrivește clientului, 
el poate oricum să arate mai bine cu Made-to-Mea-
sure”, spune, debordând de încredere în serviciul pe 
care îl oferă, Julia Kristensen de la Casa Frumoasă. 
Asta pentru că, pe lângă calitate, serviciul MTM răs-

punde și capriciului contemporan ca orice intră în contact cu noi să fie personalizat, să respire 
prin toți porii unicitatea individului. 

În România, discuția din jurul conceptului de „custom-made” dă bătăi de cap nu numai 
clienților dar și celor care oferă acest serviciu. Asta pentru că avansul tehnologic a făcut ca trece-
rea de la Bespoke la MTM să fie mult mai subtilă. Dacă, în trecut, costumele erau cusute manual 
și purtau însemnul Bespoke, revoluția industrială a adus pe piață un nou jucător- produsul de 

Din vocabularul unui 
gentleman

Costumul BESPOKE
* tipar creat de la zero de un croi-
tor, după măsurile și preferinţele 
clientului; nu există un număr finit 
de probe; costumul se coase ma-

nual iar procesul trebuie să dureze 
minimum 60 de ore.

Costumul MADE-TO-MEASURE 
* cusut manual ori semi-manual 

după un tipar deja existent; în me-
die sunt necesare 2 probe; proce-

sul durează între 8-12 ore

Costumul READY-MADE
* sau „off the rack” / „ready-to-

wear” este costumul lucrat după 
dimenisiuni standard, într-o fabri-
că, care se găsește „de-a gata” în 

magazine.  
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made TO measure

masă Ready-Made care făcea procesul cu mult 
mai accesibil. Cu toate acestea, hainele cusute 
manual erau superioare prin croială, finețea sto-
fei și prin calitatea de a arăta „turnat” pe pose-
sor. 

Serviciul Made-to-Measure a derivat ca o 
împletire a celor două servicii, pentru a se adresa 
unei categorii de persoane care doresc să obţină 
într-un timp mai scurt calitate, atenție la detaliu 
dar și un preț accesibil. 
 
asemănările dintre Made-to-Measure şi 
Bespoke
În vreme ce clientul român în căutare de servicii 
Bespoke complete trebuie să-și dedice timp spe-
cial pentru deplasări periodice în străinătate (Sa-
ville Row – UK , Italia) unde i se vor lua măsuri 
pentru costumul dorit, serviciul Made-to-Mea-
sure aduce acasă sau chiar în biroul clientului un 
croitor ori consilier vestimentar care să îi ia di-
mensiunile. 

De când se ştie ea, croitoria Bespoke are 
avantajul că tiparul unic rezultat se păstrează 
pentru facilitarea comenzilor viitoare; astăzi, mă-
surile luate în regimul MTM sunt și ele arhivate 
într-o bază de date electronică pentru a ține mai 
bine sub control procesul ori chiar anticiparea 
unei comenzi de urgență.

Dacă, în trecut, realizarea manuală a costu-
melor era specifică serviciului Bespoke, acum se 
poate observa un teren de schimb unde Made-to-
Measure a împrumutat din practica manuală iar 
Bespoke din cea mecanică. De fapt, când vorbim 
despre MTM, e cazul să amintim cele două vari-
ante în care se prezintă: manual(tradițional) şi se-
mi-manual.  
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Cronologia unei sesiuni MtM
Pentru casetele de înțelepciune sartorială 

am consultat prima ediție Scabal Made By You 
Knowledge Book iar, mai departe, am discutat cu 
reprezentanţi ai brandurilor precum: Ermenegil-
do Zegna, Zenonni, Casa Frumoasă, Royal Men 
Boutique, London Tailors,  Sarto Made-to-Mea-
sure, Tudor Personal Talior și Marsay. 

E bine de știut că sesiunile MTM sunt ca 
mersul la psiholog dar susținute de un soi de re-
gim de teambuilding. Vor fi cafele, scaune como-
de, și specialiști care își vor îndrepta întreaga lor 
atenție asupra ta, dacă soliciți în prealabil o pro-
gramare. Apoi vei fi intrebat de slujbă, obiceiuri 
și de motivul vizitei. Dacă nu ești o persoană ex-
pansivă, consilierii vestimentari te vor menaja, 
acordându-ți libertatea necesară. Poți fi cum 
vrei tu la o ședință MTM: creativ ori comod, co-
operant ori mai puțin cooperant, rezultatul va fi 
în principiu egal de satisfăcător. 

Dacă nu ai timp de socializare la showroom, 
majoritatea magazinelor oferă un serviciu mă-
sură la domiciliu ori la locul de muncă, beneficiu 
deloc neglijabil. 

Despre luarea măsurilor e important de știut 
că este o operațiune delicată, o deprindere care 
se formează în ani (aproximativ 10 ani sunt ne-
cesari pentru acumularea cunoștințelor necesa-
re, conform directorului general de la Zenonni, 
Ciprian Vlad) iar specialiștii din România au fost 
majoritar școliți în Italia ori Anglia. Chiriță Dani-
ela de la Royal Men Boutique spune despre me-
seria de consilier că „înveți meseria de croitor pe 
jumătate, până la măsuri; pentru că noi, deși nu 
croim cu mâna noastră, trebuie să înțelegem un-
de este problema atunci când se probează tipa-
rul”.  

Există magazine unde măsurile sunt luate 
atât de consilieri vestimentari, cât și de către 
croitori cu experiență. De exemplu, principalul 
croitor de la Tudor Personal Tailor are peste 55 
de ani de experiență, iar la „70 de ani este într-o 
formă de zile mari”, spune Viviana Compote-
cras. Consilierii vestimentari au fost școliți să ia 
măsuri, însă când este vorba despre constituții 
care ies din tipare, tot dumnealui intervine: „se 
taie de unde nici nu te-ai gândi”. 

Vor fi sfaturi legate de stofă, tipar, apoi se 
vor alege elemente decorative. Numai alegerea 
stofei poate dura foarte mult, ținând cont de va-
rietatea ofertei din magazine. Spre exemplu, Ca-
sa Frumoasă pune la dispoziție aproximativ 
5000 de tipuri de stofe IAR LONDON TAI-
LORS………

Pasul următor este alegerea unui tipar care 
să se potrivească cel mai bine fizicului clientului 
și pornind de la care vor fi modificate proporțiile 
costumului. 

Odată ce măsurile corpului sunt luate și baza 
este selecționată vine o altă etapă -aparent 
ușoară- cea de stabilire a detaliilor: numărul de 
rânduri de nasturi, tipuri de nasturi, buzunare și 
șliț.

Scopul acestor selecții este acela de a favori-

Lasă-ţi costumul întotdeauna în grija 
specialiștilor.

Înainte să iei loc în mașină ori în avi-
on, dă-ţi jos sacoul.

După ce este așezat pe un umeraș 
corespunzător, lasă costumul pe tușă 

cel puţin 24 de ore înainte să-l porţi din 
nou, astfel încât fibrele să poată respira.

Lasă suficient loc în dressing între 
costume ca aerul să poată circula.

1

2

3

4

Barbaţii au ne-
voie să li se 
acorde atenţie 
din când în când, 
să li se spună ce 
li se potriveşte, 
să se lase pe 
mâna specialiş-
tilor în numere 
şi ascuţişuri. 

DEMI-DECALOGUL RESPECTULUI 
PENTRU STOFĂ  
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za cât mai bine stilul, postura și silueta clientu-
lui. Pentru identificarea tiparului potrivit dar și 
a stofei ideale e important să știi unde vrei să 
porți costumul și cum. Evenimentul are loc va-
ra? Ești o persoană căreia îi plac călătoriile? Ai o 
meserie similară cu cea a lui James Bond și vrei 
să ai un costum care nu face cute în misiuni? 
Acestea sunt detalii care contează și care pot 
schimba întreaga ținută. 

despre stofe şi lux tactil
Ca să vorbim despre calitate, se cuvine să luăm 
în considerare stofa din care se face costumul.  
De cele mai multe ori, selecția stofei este cea ca-
re face diferența de preț între costumele care ur-
mează același tipar și aceleași opțiuni de perso-
nalizare. Calitatea și prețul ei se stabilesc în 
funcție de finețea firului din care este alcătuită. 
Aceasta rezultă din raportul greutății și a lungi-
mii fibrelor din care se constituie.                             

Fibrele pot fi naturale ori sintetice. Cele na-
turale sunt de origine vegetală -ca bumbacul, 
bambusul sau inul,ori animală, așa cum e lâna, 
mohairul, cașmirul sau, cea mai scumpă fibră– 
cea de vicuna. Vicuna este un animal din familia 
lamelor, care trăiește în Peru la altitudini de 
5000 de metri. Lâna de vicuna este una dintre 
cele mai fine (10-13 microni), rare și scumpe fi-

bre. E de patru ori mai scumpă decât cașmirul și doar mătasea este mai fină decât vicuna. E folosi-
tă pentru hainele de iarnă, costume, eșarfe și jachete. E foarte călduroasă, moale și are un luciu na-
tural. Pentru cei cu gusturi ceva mai excentrice, e bine de știut că există și fibre de lux care conțin 
fragmente de aur ori de diamant.

Ermenegildo Zegna a pus chiar la bătaie un trofeu,  „Vellus Aureum”, pentru a încuraja recolta 
de lână din cea mai bună, cea de 13.9 microni și chiar mai fină. În competiție intră lână din Austra-
lia, Noua Zeelandă, Argentina și Africa de Sud și se desemnează un câștigător din fiecare țară.

În magazine clienții vor fi puși să aleagă între materiale care se împart în categorii de finețe iar 
aceastea se stabilesc după un alt timp de măsurare: a diametrului și a lungimii firului. Procesul de 
înțelegere a anatomiei stofei e ca cel de dezmembrare a unei matrioșca rusești -durează, dar odată 
ajunși la păpușa de o unghie vom înțelege pe ce cheltuim banii. Există un sistem internațional în 
care materialele variază de la Super 100 ( diametrul firului e de aproximativ de 18.5 microni) la Su-
per 200 (13.5 microni). Diferența e simplă: dacă lâna Super 100 și lâna Super 130 au aceeași greu-
tate, fibra celei de-a doua e mai subțire și e răsucită mai bine. Iar dacă am pune un kilogram de Su-
per 130 cap la cap, am putea acoperi distanța rutieră București-Turnu Măgurele, iar dacă am face 
la fel cu aceeași cantitate de Super 170, am putea ajunge de la București la Brașov. 

made TO measure
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Varietatea de stofe din showroom-urile românești e impresionantă, fiecare brand încearcă 
să aducă sub umbrela sa nume mari de producători de stofă iar unele dintre ele se regăsesesc pe 
liste comune. Diferența e dată, în cele din urmă de măsurători, de croitorii cu care se colaborea-
ză și de promptitudinea și eficiența serviciului oferit. 

 
În cât timp este gata costumul made-to-measure?
Magazinele care oferă serviciul made-to-measure funcționează diferit în ceea ce privește 

destinația unde sunt realizate costu-
mele, prin urmare livrarea produsului 
finit poate dura de la 5 zile prin servi-
ciul Made-to-Measure Express al 
brandului Marsay, la media de 2-3 
săptămâni pentru costumele semi-
tradiționale și până la 6-8 săptămâni, 
ca în cazul costumelor handmade de 
la Royal Men Boutique. 

Numărul de probe necesare vari-
ază, și el, de la magazin la magazin, 
însă media este de două probe: una la 
efectuarea comenzii și cealaltă, pe ca-
re Alex Moise de la Sarto Made-to-
Measure o consideră deosebit de im-
portantă este cea din momentul 
predării produsului. Dacă extistă 
neșansa unor nepotriviri, responsabi-
litatea de a le remedia revine celor ca-
re oferă serviciul. 

Pe măsură ce relația brand-client 
se stabilizează, incidența ajustărilor la 
livrarea comenzii scade proporțional, 
pentru că „pe de o parte, noi ne fami-
liarizăm cu stilul, măsurile și alegerile 
clientului, pe când acesta știe mai bi-
ne ce să ne ceară”, spune Cristian Ion 
de la London Tailors. 

 
Cât costă un costum cusut du-
pă trupul şi asemănarea ta?
Prețul unui costum MTM începe de la 
450 de euro când se folosește un ma-
terial de bază și poate ajunge în jurul 

valorii de 3000 de euro dacă se folosește o lână 
de finețe superioară, ca Super 180 sau 250. 
Prețurile diferă dacă procesul de coasere este 
manual sau semi-manual și pot urca până la 
20000 de euro și mai sus, în funcție de 
preferințele clientului; aceastuia i se oferă o ga-
mă aproape infinită de opțiuni de culoare, mo-
del, poziționare a butonierelor, a căptușelii, a 
inițialelor brodate sau a modelului de cusătură. 
Norocul limitării opțiunilor nu le revine nici mă-
care celor care au constituții particulare. 

 
Ce se mai întâmplă în lumea MtM?
- Zenonni are un atelier propriu de croitorie care 
îi permite să trecă granița la Bespoke iar  servi-
ciul MTM se adresează, surpriză, și doamnelor. 
- Tudor Personal Tailor a făcut pasul către un 
serviciu MTM pentru pantofi prin colaborare cu 
un manufacturier autohton braşovean; magazi-
nul organizează și workshopuri pentru partene-
rele clienţilor care vor să se implice în păstrarea 
corectă a costumului sau pantofilor iubitului;  
ele mai învaţă cum se aşează corect o batistă ori 
cum se face nod la cravată.
- Echipa Sarto Made-to-Measure a dezvoltat o 
Academie de Stil care oferă cursuri de imagine 
profesională pentru corporatişti, precum și con-
siliere personală pentru domnii care doresc să-şi 
schimbe garderoba.  
- atât Royal Men Boutique cât și Casa Frumoasă 
organizează sesiuni în care partenerii lor de re-
tail iau măsuri clienţilor doritori de pantofi fă-
cuţi după propriul calapod;

Ce trebuie să ştii des-
pre şedinţa MTM: 

Când se iau măsuri, nu trebuie să 
stai ţeapăn și formal. De asta e 
probabil să nu vezi nicio oglindă 
prin preajmă. O postură naturală, 

relaxată, nu va distorsiona măsuri-
le și echilibrul hainelor. 

Poartă o cămașă cu mânecă lungă 
pentru a se putea estima cea mai 

potrivită lungime a sacoului.

Dacă ești adeptul puloverului  
purtat sub sacoul de iarnă, menţio-

nează asta. 

Poartă pantofi, de preferat unii bu-
siness, pentru ca lungimea panta-

lonilor să poată fi luată corect.

Dacă ai obiceiul să porţi portofelul 
în buzunarul din spate, informează; 
va trebui ca pantalonii să fie făcuţi 

mai lejer.

pe scurt, avantajele unui costum 
MtM: ai garanţia confortului unei ha-
ine care ţi se potriveşte milimetric şi 
care strigă prin toate cusăturile că îţi 
aparţine. 

made TO measure


