Cămașa - secretul eleganței
masculine
Alegerea unei cămăși pentru o anumită ocazie se poate dovedi o adevărată aventură, luând în considerare
varietatea de modele, materiale și imprimeuri din magazine. Pentru a te asigura că iei decizia potrivită,
studiază ghidul realizat de echipa Condra.

Tainele unei ținute masculine impecabile deja sunt cu un pas mai aproape de deslușire!

Anatomia cămășii
Cămașa este una dintre cele mai importante piese de
îmbrăcăminte din garderoba unui bărbat. Fie că

decizi să achiziționezi una de mărime standard, sau
vrei să ﬁe special croită pentru tine, o cămașă

corespunzătoare ce se așează perfect spune multe

despre bărbatul care o poartă. Reprezintă un indiciu
în ceea ce privește personalitatea lui și totodată
aﬁnitatea sa față de detalii.

Dacă ar ﬁ să simpliﬁcăm, am putea spune că două
cămăși se diferențiază prin culoare și model, însă

totul este despre stil, detaliile ﬁne și modul în care se
îmbină perfect ﬁecare componentă.

Gulerul
GULERUL KENT
Este un guler răsfrânt și lat, cu vârfuri lungi și cu un singur nasture, ce

se potrivește în ocaziile ce impun o seriozitate în dress code. Acest tip
de guler nu se potrivește cu un nod de cravată foarte mare.

GULERUL DESCHIS
Pentru gulerul deschis este recomandat un nod Windsor sau un nod
simplu ca alternativă mai elegantă.

GULERUL MOALE
În Europa este foarte populară versiunea îngustă a gulerului moale care
se poartă cu un nod mic de cravată.

GULERUL DREPT
Se consideră faptul că acest tip de guler nu face parte din garderoba

unui gentleman ﬁind creat inițial astfel încât să i se poată adăuga un
guler detașabil.

GULERUL RÂNDUNICĂ
A făcut parte din garderoba de serviciu a gentlemenilor până la

începutul secolului XX-lea. Astăzi este foarte purtat la ținutele de seară.

Manșeta
MANȘETE CU NASTURI
Dreaptă

Dreaptă

Acest tip de manșetă este cel mai uzual și nu poți da greș niciodată

alegând-o. Este funcțională și modernă și poate avea unul, doi sau trei
nasturi.

Colțurile manșetei pot ﬁ drepte, teșite sau rotunjte și este des întâlnită
Rotundă

Teșită

atât la cămășile casual și smart cât și la cele business.

MANȘETĂ FRANȚUZEASCĂ
Este considerată a ﬁ mai formală, elegantă, ideală pentru cămașa clasică.
Manșeta este îndoită înapoi și se închide cu butoni în loc de nasturi.

Purtată cu butoni de calitate, acest tip de manșetă este perfectă pentru
ocaziile speciale. Poate avea colțuri drepte, rotunjite sau teșite.

MANȘETA JAMES BOND
A fost inventată de Turnbull & Asser și popularizată în primul ﬁlm
James Bond datorită faptutlui că regizorul Terrence Young era un
admirator al stilului pe care aceștia îl promovau. Manșeta îmbină

eleganța manșetei franțuzești cu utilitatea manșetei cu nasturi ﬁindcă
manșeta este îndoită însă se prinde cu nasturi, nu cu butoni. Este
perfectă pentru cocktail-uri.

Platca
PLATCĂ SIMPLĂ (dintr-o singură bucată)
Este cea mai des întâlnită și poate ﬁ considerată varianta casual și este
cusută din același material din care este confecționată cămașa.

PLATCĂ DIN DOUĂ BUCĂȚI
Este mai formală decât cea simplă pentru că de obicei trebuie să ﬁe

confecționată special pentru persoana care o poartă. Este făcută din
patru bucăți diferite de material, având o cusătură pe mijloc care

coboară în jos. În general, cămășile ce au acest tip de platcă sunt

considerate a ﬁ mai comode datorită faptului că nu îngrădește mișcarea.

Cum alegi cămașa
potrivită?
Modul în care se așează o cămașă este un aspect
foarte important datorită faptului că se situează

central la nivelul corpului și foarte aproape de față. O
cămașă potrivită trebuie să ﬁe confortabilă în zona
pieptului, la brațe și la omoplați astfel încât să nu
îngrădească mișcarea celui care o poartă.

Ea are rolul de a accentua silueta însă fără a ﬁ prea
strâmtă pe corp, oferind o imagine ce ﬂatează prin

eleganță, fără să scoată în evidență formele siluetei.
În ghidul următor, am detaliat mai multe despre
acest aspect printr-o serie de ilustrații.

Lărgimea manșetei

Circumferința gulerului
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Lungimea cămășii
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