KOSTÝM - nejlepší přítel ženy
ŘADA NOBLESNÍ HÝČKÁNÍ

návrhy ikony české módy 20. století prof. Zdeny Bauerové
Elegantní Česko ve spolupráci
s ateliérem Ago d'Oro a Par Excellence
Zážitek tvorby kostýmu šitého na míru z luxusních materiálů tradičními postupy

KOSTÝM (sako + sukně nebo sako + kalhoty) - 39 000 Kč vč DPH
(materiál zahrnut, vyberete si ho z nabídnutých vzorků)
Objednávky přednostně v Martinickém paláci na místě po přehlídce nebo později na emailu elegantnicesko@gmail.com
Akce je platná do 7.7.2017
Záloha - 50% - splatná do 10 dnů
Termíny prvních schůzek: od 10.7.2017
Dodání - do konce roku 2017, pořadí bude určeno závazným objednáním, tedy připsáním zálohy a časovou disponibilitou dam
Od každého z 10 modelů prof. Bauerové předváděných na přehlídce k dispozici POUZE 3 DALŠÍ PROVEDENÍ
Modely:
1 - Iva, 2 - Hana, 3 - Hanka, 4 - Káťa, 5 - Zuzana, 6 - Eliška, 7 - Martinka, 8 - Karolína, 9 - Kateřina, 10 - Martina

úterý 27. června 17

KOSTÝM - nejlepší přítel ženy
ŘADA NEVŠEDNÍ ELEGANCE PRO VŠEDNÍ DEN
Elegantní Česko ve spolupráci s mladými tvůrci
kvalitní materiál zahrnut v cenách, vyberete si ho na první schůzce z nabízených vzorků, které pro dané střihy předvybereme podle vhodnosti - ceny včetně DPH

limitováno - od každého kusu nebo kombinace pouze 3 provedení

BYZNYSOVÝ SET - vyvinuli
Kryštof Ostříž a Silvia Piňková

CESTOVATELSKÝ SET
Pavel Dobrovolný a Pavlína Kvapilová

sako Povýšení - 10 900 Kč
šaty Večeře s partnerem - 8 900 Kč
bílá košile Břitká manažerka - 7 900 Kč
růžová blůzka Vzpurná koncipientka - 6 900 Kč
sukně úzká Svůdná kolegyně - 7 900 Kč
sukně rozšířená Evaluace oddělení - 7 900 Kč

cestovatelský plášť Kent - 11 900 Kč
Capri kalhoty - 6 900 Kč
asymetrická košile Procida - 7 900 Kč
růžová halenka s krajkou Litomyšl - 7 900 Kč
béžová blůzka s krajkou Orient Express - 7 900 Kč
malinová hedvábná sukně Paris - 6 900 Kč

kostým - sako + sukně - 18 000 Kč
sako + šaty - 19 000 Kč

plášť Kent + Capri kalhoty - 18 000 Kč
celý set CESTA ZA SNEM (bez bot) - 39 000 Kč

celý set NĚŽNÁ BYZNYSMANKA
39 000 Kč

boty na míru
od Pavla Dobrovolného - 14 900 Kč
(s Pavlem lze vytvořit vlastní design)
3 páry do konce roku

Objednávky přednostně v Martinickém paláci na místě po přehlídce nebo později na emailu elegantnicesko@gmail.com
Akce je platná do 7.7.2017

Záloha - 50% - splatná do 10 dnů

Termíny prvních schůzek: od 10.7.2017

Dodání - do konce roku 2017, pořadí bude určeno závazným objednáním, tedy připsáním zálohy a časovou disponibilitou dam

úterý 27. června 17

VYCHÁZKOVÝ SET - vyvinuly Tereza
Brabcová a ATEH - Jana Jelínková
sako Heda - 10 900 Kč
dlouhé kalhoty Ladislavky - 7 900 Kč
sukně Natali - 6 900 Kč
blůzka s korálkovým monogramem
na kapsičce Tereza - 7 900 Kč
blůzka s odepínacím krajkovým límečkem
Hana - 7 900 Kč (budeme pro vás hledat
originální starou krajku)
blůzka jednoduchá - 6 900 Kč
kostým - sako + sukně - 17 000 Kč
sako + kalhoty - 18 000 Kč
celý set OSUDOVÁ SETKÁNÍ
39 000 Kč
(bez kabelky)
kabelka s broží - 4 300 Kč
3 provedení do konce roku

KOSTÝM - nejlepší přítel ženy
ŠMRNCOVNÍ DOPLŇKY
Objednávky přednostně v Martinickém paláci na místě po přehlídce nebo později na emailu elegantnicesko@gmail.com
Akce je platná do 7.7.2017 (s výjimkou šátků bez monogramu, ty budou v nabídce i dále)
Ceny vč DPH

Šátek z hedvábného anglického šifonu
s ručně vyšívaným monogramem
vyvinuto ve spolupráci s Riwou Neronou
barvy: navy blue nebo vínová
s ručně vyšívaným monogramem - 1790 Kč
limitováno - pouze 20 ks
základní šátek bez monogramu - 1 090 Kč
platba předem převodem, po vyhotovení bude
odesláno doporučně poštou (poštovné a balné 99 Kč)
dodání podle objednávek postupně do konce roku

úterý 27. června 17

Brokátová brož
vyvinuto ve spolupráci se šperkařkou
Terezou Brabcovou
50 ks do konce roku (z toho 20 ks
připraveno k dodání už teď)
Cena: 420 Kč
platba převodem, následně bude odesláno
doporučeně poštou (poštovné a balné 99 Kč)
dodání podle objednávek postupně během léta

Elegantní praktické
šitíčko
vyvinuto ve spolupráci
s Riwou Neronou a
sedlářem Janem
Louckým
30 ks do konce roku
Cena: 320 Kč
platba předem převodem,
následně bude odesláno
doporučeně poštou (poštovné
a balné 99 Kč) - pořadí
dodání podle objednávek
postupně

KOSTÝM - nejlepší přítel ženy
PLAVKY A KLOBOUKY
Objednávky přednostně v Martinickém paláci na místě po přehlídce nebo později na emailu elegantnicesko@gmail.com
Akce je platná do 7.7.2017

Háčkováno s láskou
Dana Dobřichovská

Prvorepublikové koupání
ve spolupráci se SILUET
PLAVKY na míru
6 modelů - od každého 3 provedení
cena 2 900 Kč vč DPH (materiál zahrnut)
Dodání - do konce roku 2017, pořadí bude určeno
závazným objednáním, tedy připsáním zálohy 50%
(splatná do 10 dnů)
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originály - vždy 1 kus
cena podle typu 1 900 Kč, 2 900 Kč
nebo 4 000 Kč vč DPH
platba plná cena předem převodem,
následně bude odesláno doporučeně poštou
(poštovné a balné 99 Kč) - připraveno k
odeslání

VÝSTAVNÍ KLOBOUKY
Ke kolekci doporučujeme
klobouky modistky Jolany
předběžné objednávky přímo
na přehlídce
více informací následně na
emailu
elegantnicesko@gmail.com

