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ROYAL MEN 
Exclusive 

Scuderi Made to Measure

De mai bine de 50 de ani, compania care a pornit în anul 1954 ca 
o afacere de familie având alături părinţii şi copii, iar mai recent 
colaboratori experimentaţi care au dat continuitate unei adevărate 
tradiţii şi au contribuit la purtarea numelui şi a mărcii Scuderi prin 
lume şi timp, produce haine de cea mai înaltă calitate, în conformitate cu 
tradiţia rafinatei croitorii italiene.

Secrete... profesionale
Construcţia articolelor vestimentare marca Scuderi 

reprezintă produsul unor tehnici de croitorie clasică, 

îmbinate cu tehnologia modernă, permiţându-se astfel 

crearea unor forme perfecte şi a unor finisări impecabile. 

Tiparele elaborate sunt executate manual, în funcţie de 

diferite procese care depind de alegerea materialului, iar 

atenţia la detalii este cea care face diferenţa şi reuşeşte 

să dea naştere unui produs de cea mai înaltă calitate.

Materialele folosite
Lucrul manual şi croitoria tradiţională sunt puse în valoare 

prin folosirea de materiale şi ţesături dintre cele mai fine, 

toate provenind de la cei mai mari producători din Biella. 

Totodată, căptuşelile folosite sunt 100% cupro (fibră naturală 

de bumbac), fiind disponibile într-un larg paletar coloristic. 

Sacourile sunt construite folosindu-se procedee clasice 

ale tradiţionalei croitorii italiene, la interior având canvas 

100%, lână din păr de cămilă şi cal. Canvasul din interior 

este cel care determină forma şi tipul sacoului. Pentru o 

mai mare lejeritate în mişcare, acesta este tăiat şi mai apoi 

cusut din nou, pentru ca dinamica lui să fie independentă 

de materialul ales sau de căptuşeală. Timpul alocat, atenţia 

la detalii, precum şi experienţa necesară realizării unor 

articole de acest gen, fac din acestea nişte produse de o 

rară comoditate. Prin combinarea celor mai fine ţesături şi 

fibre cu tăieturile precise şi lucrul manual, sacoul devine 

uşor, confortabil şi versatil, adaptându-se cu uşurinţă 

oricărui purtător, datorită formei perfecte ce îl transformă 

într-un adevărat produs sartorial. Fiecare articol, odată 

tăiat, trece prin mai multe etape, fiecare din aceste fiind 
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executată manual, care îl aduc tot mai aproape de produsul 

finit Această pasiune pentru stil şi formă s-a materializat 

într-o adevărată măiestrie, o dimensiune în care tehnologia 

este îmbinată cu grija, experienţa şi creativitatea. Astfel, 

Scuderi a devenit expresia unui stil clasic, niciodată comun, 

dar întotdeauna practic şi elegant, capabil să depăşească 

moda trecătoare.

Personalizarea
În Bucureşti, serviciul Scuderi - “Made to Measure” este 

disponibil în cadrul magazinului Royal Men, locul unde se 

oferă clienţilor noştri consilierea necesară pentru alegerea 

perfectă a unei ţinute, precum şi oportunitatea de a 

personaliza complet fiecare aspect al acesteia, având în 

acest sens la dispoziţie, cele mai fine ţesături de la Loro 

Piana, Holland & Sherry, Ariston sau Dormeuil.

“Pentru ca o comandă să fie în final ceea ce îşi doreşte 

clientul, este absolut necesar să cunoaştem aşteptările, 

dorinţele, precum şi mediul în care acesta activează. Doar 

în urma acestei discuţii prealabile, putem începe şedinţa 

de consiliere” povesteşte Daniela Chiriţă, managerul Royal 

Men, un boutique destinat exclusiv bărbaţilor. Pentru o 

şedinţă de consiliere este nevoie de cel puţin o oră, însă, 

aşa cum punctează şi Daniela, „cred că orice domn care 

se respectă pe el şi pe cei din jur, îşi poate face timp 

pentru o sesiune completă ”Made to Measure”. Iar pentru 

ca rezultatul să fie cel aşteptat, în acest domeniu nu poţi 

delega pe altcineva în locul tău, este la fel de personal ca 

şi o programare la medic.” Datorită serviciului MTM (Made 

To Measure), fiecare detaliu devine o alegere personală, 

pornind de la stitching, butoniere, nasturi, monogramă, 

căptuşeală şi cel mai important, personalizarea măsurilor. 

“Întotdeauna încurajăm clientul să aducă o notă personală, 

deoarece este foarte important ca alături de ceea ce este 

corect şi de tendinţele actuale ale modei masculine, să 

reuşim să conturăm împreună costumul sau ţinuta perfectă. 

Iar la Royal Men totul devine mult mai uşor, deoarece aici 

punem la dispoziţia clienţilor noştrii toate piesele necesare 

pentru alcătuirea unei ţinute complete şi personalizate, 

nu numai a uneia care este în pas cu moda şi atât.” Mai 

mult, ne povesteşte Daniela, ”cea mai mare satisfacţie a 

mea este atunci când văd că ţinutele clienţilor mei sunt 

purtate de aceştia şi nu uitate undeva în dressing, pe motiv 

că nu îi mai caracterizează. Deasemenea, pentru a veni în 

întâmpinarea domnilor care sunt foarte ocupaţi sau nu au 

răbdarea necesară, am dezvoltat şi serviciul door to door 

- the golden hour - în care ne deplasăm noi acasă sau la 

biroul clientului, astfel încât între două întâlniri de business, 

acesta să îşi poată comandă şi costumul dorit.”

”Eleganţa unui costum sau a unei ţinute stă în proporţii, 

astfel încât nimic nu trebuie exagerat” ne destăinuie Daniela, 

”iar aici mă refer la faptul că din ce în ce mai mulţi clienţi 

cer ca ţinutele lor să fie cât mai strâmte, însă eleganţa 

masculină stă în armonia măsurilor şi a combinaţiilor de 

culori, nu neapărat în tendinţele de moment ale modei. 

Astfel, recomandarea mea este ca influenţele din modă să 

fie doar o sursă de inspiraţie, fiind mult mai important să 

ţinem cont de măsurile personale, de cum este corect şi, 

nu în ultimul rând, de sfatul specialistului în domeniu.” 

În ceea ce priveşte paşii ce urmează şedinţei de 

consiliere, Daniela ne spune că ”după ce se stabilesc toate 

1. Detaliu de coasere manuală a butonierelor.   2. Sacou în lucru.   3. Detaliu de coasere manuală a nasturilor.    4. Fixarea materialului 
înainte de croire.    5. Trasarea şablonului pe material.

Royal Men Exclusive: Scuderi Made to Measure

”Un costum ”ready to wear” nu 
va fi niciodată asemenea unui 
costum ”made to measure”, chiar 
dacă măsurile se potrivesc. Acesta 
nu va avea niciodată o amprentă 
personală, ci aceea a unuia de serie”

Daniela Chiriţă
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coordonatele comenzii, această este trimisă în Italia, la 

Scuderi, unde se discută apoi ultimele detaliile cu croitorul 

şi abia după aceea aceasta este pusă în lucru. În aproximativ 

trei săptămâni comanda soseşte şi clientul este invitat la 

probă sau, în cazul în care a ales serviciul door-to-door mai 

sus menţionat, ne vom deplasa noi la el. ”Se va mai efectua 

apoi o a doua probă, necesară definitivării ultimelor detalii, 

însă în cel mult două zile clientul se va putea bucura pe 

deplin de alegerea sa.” 

Cea de-a două probă este întotdeauna recomandată 

de către specialişti pentru a se asigura că totul este în 

conformitate cu cerinţele clientului până în cel mai mic 

detaliu, şi pentru ca rezultatul să fie într-adevăr unul de 

excepţie. “După ce clientul pleacă de la noi, consider că 

acesta reprezintă o adevărată carte de vizită a brand-ului 

Royal Men şi, de aceea, armonia şi eleganţa masculină 

trebuie să fie mereu prezente în tot ceea ce facem. 

Pledez pentru ”Made to Measure” şi pentru eleganţa unui 

costum făcut la comandă şi, de asemenea, doresc să le 

reamintesc domnilor că un costum ”ready to wear” nu va fi 

niciodată asemenea unui costum ”Made to Measure”, chiar 

dacă măsurile se potrivesc. Acesta nu va avea niciodată 

o amprentă personală, ci aceea a unuia de serie”, încheie 

Daniela Chiriţă.

Astfel, pentru cei care sunt în căutarea tăieturilor perfecte, a 

fibrelor preţioase, a detaliilor luxuriante, dar şi a respectului 

pentru clasic şi adaptării la tendinţele schimbătoare ale 

modei, vor regăsi toate aceste calităţi ce marchează 

inconfundabilul stil Scuderi, în cadrul boutiqe-ului Royal 

Men, care prin serviciile exclusiviste pe care le pune la 

dispoziţie, vă promite o experienţă cu adevărat unică până 

la cel mai mic detaliu.

Royal Men:
Programări Made to Measure & Private 

shopping: 0721.221.888

www.royalmen.ro, showroom @royalmen.ro
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