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Millennium Star 
của Albini là loại 
vải ba chiều có độ 
bền cao đến mức 
bạn sẽ không bao 
giờ cần đến một 

miếng lót ở 
khuỷu tay.

Các hãng sản xuất áo sơ-mi luôn mong muốn 
tìm được loại vải chất lượng có khả năng duy 
trì độ bền ở khuỷu tay - nơi chịu nhiều tác 
động và dễ bị mài mòn nhất - trong khi vẫn 
đảm bảo độ nhẵn mịn trên bề mặt. 
Được thành lập tại Albino (Bergamo) từ năm 
1876, xưởng dệt Cotonificio Albini không hề 
xa lạ với những yêu cầu đó. Năm 1877, chỉ 
một năm sau khi được thành lập, xưởng dệt 
đã sở hữu 40 khung cửi và 44 thợ dệt vải tại 
Bergamo, chuyên cung cấp loại vải cốt-tông 
hảo hạng cho các công ty may mặc và các 
hãng thiết kế thời trang. 
Năm 1992, hãng đã mua lại Thomas Mason 
và David & John Anderson - hai thương hiệu 

lâu đời của Anh có từ năm 1796 - và tạo nên 
bộ sưu tập quý giá từ những loại vải của thế 
kỷ 18. Vào năm 2000, thương hiệu Albiate 
cũng gia nhập danh sách này. Hiện tại, doanh 
nghiệp gia đình này được điều hành bởi các 
thành viên thuộc thế hệ thứ năm, cung cấp 
hơn 20.000 loại vải khác nhau, và đáp ứng 
yêu cầu của những khách hàng khó tính nhất 
tại hơn 80 quốc gia trên thế giới. 
Ngày nay, khả năng sáng tạo của Cotonficio 
Albini vẫn là giá trị góp phần làm nên thành 
công của công ty có bề dày lịch sử hơn 130 
năm này. Trong tháng Hai vừa qua, Albini 
đã ra mắt Albini Donna - bộ sưu tập vải đầu 
tiên dành riêng cho phụ nữ. 

Bằng chứng khẳng định thị hiếu và phong cách thời trang 
tinh tế của người dân xứ tháp nghiêng. 
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