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Llenceria de les primeres mar-
ques, atenció personalitzada i 
un assessorament complet. Així 
es presenta la reconeguda firma 
Rigby&Peller, proveïdora oficial 
de la Casa Reial britànica (Royal 
Warrant) des de 1960 i que ha 
inaugurat recentment al carrer 
Sant Joan de Reus el seu primer 
establiment a l’Estat espanyol. 

Entorn del concepte Lingerie 
Styling i amb l’emprovador com 
a punt neuràlgic, les clientes de 
Rigby&Peller reben un assesso-

rament que va més enllà de la 
simple venda de la roba interior 
i busca el confort i la millora de 
l’autoestima de les seves clientes. 
«Estilitzem el cos i la ment de les 
dones», comenta Anna Píriz, res-
ponsable de l’establiment i Retail 
Manager Spain de la firma, que 
forma part de l’empresa belga 
Van de Velde, amb 100 anys d’ex-
periència en el sector.

Amb copes de la A a la I i con-
torns des de la 80 fins a la 125 i les 
darreres tendències en llenceria, 
moda de bany i roba de nit, esbri-

nar la tallar correcta de sosteni-
dor –segons Píriz, un 80% de les 
dones no porta la talla adequa-
da– és només el primer pas d’un 
procés centrat als amplis empro-
vadors, on confort i intimitat es 
conjuguen perquè la clienta se 
senti a gust. A través d’una rela-
ció d’empatia amb la clienta, les 
assessores també aconsellen en 
base a l’estil personal, la manera 
de ser i el fons de guarda-roba de 
les clientes. 

«Millorar la confiança en si 
mateixes i sentir-se orgulloses 

del cos que tenen», comenta Pí-
riz sobre un dels objectius que 
busca Rigby&Peller. Segons Pí-
riz, la roba interior influeix en 
l’exterior i també en la salut de 
les persones, tant a nivell estètic, 
físic i de salut. 

«S’ha de portar un sostenidor 
adequat segons l’activitat que 
facis», afegeix la responsable del 
nou establiment de Rigby&Peller 
a Reus, que recorda que «no pre-
nem consciència de la neces-
sitat de comprar sostenidors». 

Rigby&Peller va néixer l’any 1939 
a Londres de la mà de Bertha Rig-
by i Gita Peller, que a causa del 
seu origen jueu va haver de  fugir 
d’Hongria, amb una maleta ple-
na de patrons de cotilleria, i va 
ser acollida per Rigby a Londres.

MODA

Rigby&Peller, 70 anys 
conjugant llenceria i 
confort al servei de la dona
Al carrer Sant Joan, és la primera tenda de la firma de llenceria, proveïdora 
oficial des de 1960 de la Casa Reial britànica, que obre a l’Estat espanyol
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Rigby&Peller ofereix copes de la A a la I i contorns des de la 80 fins a la 125. 

LABORAL

El campus Bellissens de la URV va acollir ahir durant tot el dia 
el vuitè Fòrum de l’Ocupació Universitària, adreçat a alumnes i 
exalumnes com a punt de trobada amb diferents empreses, en 
aquest cas interessades en un perfil de gestió i administració, per 
ajudar a la seva inserció laboral. 

La URV apropa els estudiants a les empreses
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