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HOLD LEGENDÁRNEMU ŠTÝLU JERMYN STREET 
VZDAL THOMAS MASON VYTVORENÍM 

ŠPECIÁLNEJ LIMITOVANEJ KOLEKCIE:
„THE ICONS“

LIMITOVANÁ KOLEKCIA

Kolekcia „Icons“ je nadčasovou kolekciou limitovaného množstva tkanín, v ktorej ožíva originálny britský „look“

z archívu vzorov Thomas Mason - pokladu pozostávajúceho z viac ako 700 zväzkov. Späť do života prináša najmä vzory,

ktoré sa stali kultovým symbolom Jermyn Street v 60-tych rokoch 20. storočia.

Všetky látky sú utkané v kvalite Langham - husto tkaného dvojvrstvového Popelínu z extra dlhého bavlneného vlákna egyptskej

bavlny - doplnené ikonickým Thomas Mason lemovaním. Do kolekcie „Icons“ bolo z archívu Thomas Mason vybraných

5 prúžkovaných vzorov, pričom každá látka bola vyrobená v limitovanej metráži 200 metrov. Každý z 18 vybraných prestížnych 

výrobcov košieľ na mieru dostal k dispozícii 10 metrov z každej látky, z ktorej môže byť ušitých na mieru maximálne 5 košieľ.

VZOROV Z ARCHÍVU
THOMAS MASON

METROV UTKANÝCH
Z KAŽDÉHO VZORU

NAJLEPŠÍCH ZHOTOVITEĽOV
KOŠIEĽ NA MIERU NA SVETE

METROV PRE ZHOTOVITEĽA
Z KAŽDÉHO VZORU

KOŠIEĽ Z KAŽDÉHO VZORU
OD JEDNÉHO ZHOTOVITEĽA

MASTER
AMBASSADOR



ANTO
Los Angeles

HAMILTON SHIRTS
Houston

ATELIER FASAN
Berlin

TURNBULL & ASSER
London

DANIEL LEVY
Paris

CAMISERIA BURGOS
Madrid

LA CHEMISE BLANC
Barcelona

MARCO MIRELLI
Bratislava

VENTURINI
Vienna

DELLA SORTE
Rome

LALA DULY
Bangkok

SIMONE ABBARCHI
Florence

RAVIZZA
Milan

RUBINACCI
Naples

ISETAN-MITSUKOSHI
Tokyo

ASCOT CHANG
Hong Kong

CRANE BROTHERS
Auckland

ROSSI
Singapore

18 NAJLEPŠÍCH

Cotonificio Albini
a MARCO MIRELLI

Talianska firma Cotonificio Albini, založená v roku 1876 

je najväčším európskym producentom najkvalitnejších

a najluxusnejších bavlnených materiálov na svete 

určených na košele. Od roku 1992 je vo vlastníctve 

rodiny Albini aj najstaršia a najslávnejšia značka

pre jemné košeľoviny na svete Thomas Mason, 

rešpektovaná tými najlepšími výrobcami košeľovín

po celom svete. Albini zachováva tradíciu tejto

značky postavenú na tých najkvalitnejších bavlnených 

vláknach na svete a na tradičnom anglickom

dizajne s nádychom istej diskrétnej výstrednosti.

Do rodiny Albini patrí aj značka D&J Andreson, 

ktorá je synonymom najvyššieho luxusu v košeľových 

materiáloch, vyrobených z Gizy 45.

Všetky tri značky v portfóliu Albini ponúka

Image House for Men MARCO MIRELLI

v špeciálnych programoch určených na šitie na mieru:

Albini SU MISURA, Thomas Mason BESPOKE

a D&J Anderson BESPOKE. 

ANTO - Los Angeles, California, USA 

ASCOT CHANG - Hong Kong, China 

ATELIER FASAN - Berlin, Germany 

CAMISERIA BURGOS - Madrid, Spain 

CRANE BROTHERS - Auckland, New Zealand 

DANIEL LEVY - Paris, France 

DELLA SORTE - Rome, Italy 

HAMILTON SHIRTS - Houston, Texas, USA 

ISETAN-MITSUKOSHI - Tokyo, Japan 

LA CHEMISE BLANC - Barcelona, Spain 

LALA DULY - Bangkok, Thailand 

MARCO MIRELLI - Bratislava, Slovak Republic 

RAVIZZA - Milan, Italy 

ROSSI - Singapore 

RUBINACCI - Naples, Italy 

SIMONE ABBARCHI - Florence, Italy 

TURNBULL & ASSER - London, UK 

VENTURINI - Vienna, Austria

ICONS



LIMITOVANÁ KOLEKCIA

Thomas Mason

Sir Thomas Mason založil svoju tkáčovňu v roku 1796,

v čase vrcholiacej priemyselnej revolúcie v Pennine

Hills, v blízkosti Nelson Lancashire, kde má ešte aj

dnes svoju malú divíziu. Od 18. storočia dodnes

Thomas Mason zostal a zostáva garantom elegancie

košeľových tkanín s excelentnou kvalitou, ktorá je

rešpektovaná tými najlepšími producentmi košeľovín po

celom svete. Thomas Mason je nesporne najstaršou

a pravdepodobne najslávnejšou ochrannou známkou

pre jemné košeľoviny na svete. Od roku 1992 je značka

vo vlastníctve talianskej rodiny Albini, ktorá sa venuje 

textilnej výrobe od roku 1876. Dnes je to už piata 

generácia tejto podnikateľskej rodiny, ktorá veľmi  

úzkostlivo stráži hodnotu značky Thomas Mason

a dohliada na to, aby bol každý materiál vyrobený

v súlade s tradičnými postupmi tohto anglického

výrobcu textílií. 



Giza 45 a Giza 87

Giza nie je len domovom veľkých pyramíd a sfingy ale aj pomenovanie, ktoré dali Egypťania veľmi rešpektovanej bavlne, slávnej 

Gize 45 a Gize 87, ktorú používa na bespoke košeľové tkaniny aj Thomas Mason. Výnimočné klimatické podmienky a úrodná 

pôda pozdĺž Nílu a okolo jeho delty dala vzniknúť najjemnejšej bavlne na svete. Tieto obzvlášť dlhé bavlnené vlákna patria

k najcennejším na svete a skutočne exkluzívnym bavlneným vláknam, ktoré tvoria len malé percento z celkovej ročnej produkcie 

bavlny v Egypte. Egypt je v súčasnej dobe najväčším svetovým výrobcom dlhých a veľmi dlhých vlákien bavlny, ktoré sú základom 

všetkých tkanín so značkou Thomas Mason.

„Giza 45“ je kráľovnou medzi bavlnami. Vďaka svojej dĺžke (36 mm) stojí na čele všetkých egyptských bavlnených vlákien a práve

z nej vznikajú tie najlepšie a najjemnejšie košeľové tkaniny.

„Giza 87“ je bavlna s najvyšším stupňom lesku, čo je zárukou veľmi zreteľnej belosti tkaniny. Aj napriek častému praniu sa zvyšuje 

jej mäkkosť, pričom je zachovaný jej pôvodný jas. Thomas Mason sa rozhodol z tejto bavlny realizovať kolekciu brilantne bielych 

košeľových materiálov, ktoré poskytujú mužom pri ich nosení skutočne nezabudnuteľný pocit.


