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Imperiul caşmirului

Nu este o întâmplare aproape nicio
dată ca înalta calitate a produselor 
unei mărci să aibă ca background 
mai multe generaţii ale unei familii, 
care sau dedicat complet dezvol
tării afacerii. Acesta este şi cazul 
italienilor de la Doriani, firmă ce a 
fost fondată în anii ’30. La început, 
Doriani sa impus pentru inovaţiile 
sale în domeniul accesoriilor, mai 
exact al curelelor şi centurilor, co
laborând strâns cu Marina Italiană. 
„Amfibienii“, curelele rezistente la 
apă, au fost unele dintre piesele 

lor de... rezistenţă. A doua gene
raţie sa specializat pe mantouri, 
impermeabile și taioare. Interesant 
este că numele mărcii era, imediat 
după Război, Storm, participând în 
fiecare an la un eveniment extrem 
de important în domeniu, Fiera 
Campionaria di Milano. Astăzi, Do
riani este recunoscut pentru liniile 
masculine de accesorii din caşmir 
de cea mai bună calitate, pulove
rele realizate fiind absolut specta
culoase, şi, mai ales, pentru faptul 
că ştiu că personalizarea este im
plicită atunci când vorbim despre 
lux. Doriani, în România, prin Royal 
Men. 

Casa de bijuterii Fabergé ne gra
tulează pe final de 2012 cu piese 
absolut excepţionale ce fac parte 
din linia care şlefuieşte aurul pen
tru ai da o textură mătăsoasă. Este 
vorba despre colecţia Matelassé, 
una care se inspiră din ţesăturile 
folosite pentru aplicarea tehnică 

de matlasare. Aur în două nuanţe, 
alb şi roze, şi diamante la „cusături“, 
iată propunerea brandurui giuva
ierger elveţian, una care „frizează“ 
perfecţiunea şi pentru care merită 
să vizitaţi buticul genevez sau pe 
cel londonez, cele mai apropiate 
de noi. 

Aur satinat Fabergé

Un sfert de milion 
de euro pentru 
Pour le Mérite

Hegemonia No 5

Este, fără îndoială, bestsellerul ab-
solut în materie de fragranţe. La 
fiecare 30 de secunde, undeva în 
lume, se vinde câte un flacon de 
parfum Chanel No 5. Noutăţile 
pentru această iarnă  sunt No 5 Eau 
de Parfum Spray 200 ml, săpunul de 
baie No 5 Limited Edition şi No 5 
L’Extrait, aşa-numitul „parfum ab-
solut“.

A. Lange & Söhne a stabilit un nou 
record în cadrul celei mai recente 
licitaţii organizate de Dr. Crott la 
Frankfurt: un Tourbillon Pour Le 
Mérite, din platină, s-a vândut pen-
tru 248 000 de euro. Ceasul a fost 
produs între 1994 și 1998 în doar 
50 de exemplare. Tot în cadrul ace-
leiaşi licitaţii s-a mai vândut şi un 
1815 Moonphase, contra sumei de 
19 200 de euro.


