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in minte că, la începutul ani-
lor 2000, scriam într-unul 
dintre editoriale mele despre 

cât de norocoase sunt româncele 
pentru că pot apela la servicii-
le unei croitorese. serviciul, care 
oriunde în altă țară se numește 
„couture“, în România era încă 
privit ca o reminiscență a perioadei 
comuniste, când singura metodă 
de a ieși puțin în evidență pe plan 
vestimentar erau hainele pe care ți 
le realizai la croitoreasă, după un 
model ales din Neckermann.

Abia după mulți ani românii 
au început să realizeze că a-ți 
face haine pe comandă la preț de 
H&M reprezintă luxul suprem. 
sigur, acest serviciu nu a dispă-
rut total în acest timp, doar că azi 
forța de muncă super- calificată 
s-a angajat deja în ateliere pro-
fesioniste și cele câteva croitorese 
care mai profesează în privat 
au început să pună preț (mult 

mai mare) pe munca lor – totuși 
exclusivistă. Și pentru că și azi 
am rămas la aceeași părere ca 
odinioară, și anume că un pro-
dus făcut pe măsurile tale va 
arăta mult mai bine decât unul 
făcut în serie, după un tipar care 
să satisfacă toate 
tipologiile de corp, 
m-am gândit „să 
încerc“ pentru 
această rubrică 
o cămașă făcută 
pe măsurile mele. 
trebuie să recu-
nosc că niciodată 
nu-mi făcusem o 
cămașă la coman-
dă – psihologic 
vorbind, aveam 
un blocaj, asociam cămașa sau 
costumul de haine pe comandă 
cu croitoria bărbătească și nicio-
dată până acum nu m-am gândit 
la această posibilitate. 

este adevărat că acesta 
nu este un serviciu des 
întâlnit – nici în România 
și nici în afara ei –, toc-
mai de aceea am alergat 

spre Royal Men, singurii despre 
care auzisem că acceptă comenzi 
și pentru cămășile de femei. ei 
bine, am aflat că toate măsură-
torile și alegerea materialelor, 

a detaliilor legate de nasturi, 
guler, manșete se fac în Româ-
nia, urmând ca ele să fie trimise 
în Italia, în atelierele Finamore, 
unde se produce efectiv cămașa. 
evident, poți să ți-o personalizezi 
până la cele mai mici detalii. eu, 
una, am optat și pentru bro-
darea inițialelor numelui. tot 
procesul durează în jur de șase 
săptămâni (cămașa se lucrează 
în totalitate manual), dar… dacă 
tot am așteptat o viață să-mi 
fac prima mea cămașă made to 
measure, nu m-a deranjat deloc 
să mai adaug câteva săptămâni. 
De fapt, mi-am comandat două 
cămăși, una casual și una busi-
ness. Cu accesoriile potrivite, 
cred că o cămașă care îți vine 
ca turnată va fi pentru mulți ani 
alături de tine în garderobă (și 
asta dacă o vei spăla de mână, 
nu la curățătorie, după cum sunt 
avertizată!)  n
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Poți să îți  
personalizezi 
cămașă alegând 
modelul  
nasturilor.

eLLe a
Nu doar bărbații ar trebui să-și comande 
cămășile pe măsură, ci vă sfătuiesc și pe 
voi, doamnelor. Este o mare diferență!

încercat

de Roxana Voloșeniuc

prima cĂmaȘĂ

vErdict EllE
Prețurile variază în 
funcție de materialele 
pe care le alegi (peste 
200 de variante) și 
felul în care vrei să-ți 
personalizezi cămașa. 
Mai multe detalii pe 
www.royalmen.ro
Adresa: Bd. libertății 
nr. 10, Bloc 114, parter; 
tel. 0721.221.888.

La comandĂ
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