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Az Elizabeth Nardo Stílusmagazin tizenkettedik száma –
a kínálatunkból nyújtott ízelítő bemutatásán felül – segít-
séget szeretne nyújtani azoknak a hölgyeknek és uraknak,
akik esküvőjükön, jeles alkalmakon, de akár a hétközna-
pokban is a harmonikus, tetőtől talpig elegáns megjelenés
követei kívánnak lenni. Aktuális számunkban olyan elé-
gedett vásárlók beszámolóit is olvashatják, akik az Eliza-
beth Nardo Divatház kollekciójában találták meg álmaik
ruháját. 

Mind magazinunk, mind üzletünk kínálatát úgy alakí-
tottuk, hogy abban mindenki megtalálja azt a ruhakölte-
ményt, melyben pompásan érezheti magát. Fontos szá-
munkra, hogy a vásárlók minél szélesebb rétegét
öltöztessük fel stílusosan és elegánsan a fehérneműtől a
ruházaton át a kiegészítőkig. Mint mindig, most is figye-
lembe vettük az aktuális évi divatot, esküvői ruháink pél-
dául természetesen 2015-ben is Párizsból érkeznek, de
fontos számunkra, hogy a klasszikusabb fazonokat kereső
ügyfeleink is megtalálják álmaik öltözetét. Reméljük,
hogy cikkeinket olvasva ön is kedvet kap, hogy elláto-
gasson üzletünkbe, ahol sokéves tapasztalattal és válto-
zatos kollekcióval várjuk idén is!

Szeretettel: 

Elizabeth Nardo

Tetőtől talpig elegancia 2015-ben is

Smink: Más Brigitta
Fodrász: Körző Kriszna, 20/991-6999; 

Paragi Sbina, 20/775-3773
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Az első koktélruhát a bűbájos Coco Chanel álmodta meg
az 1930-as években, a híres koktélparti évtizedben. Az ő
ruhája, a „Little Black dress” (a kis fekete ruha) azóta
minden nő ruhatárának alapkelléke. Később, az 1950-es
években alakult ki az igazi koktélruha-kultúra, ekkorra
már rengeteg színben és formában elérhetővé vált ez a vi-
selet.

A koktélruha könnyed és ízléses, és kiváló öltözék egy
elegáns vacsorához vagy fogadáshoz, de egy céges évzáró
rendezvény alkalmával is bátran viselhető.

Az Elizabeth Nardo Divatház széles választékban kínál
modern, fiatalos, színes, valamint hagyományos, klasszi-
kus vonalvezetésű koktélruhákat. Fontos számunkra, hogy
választékunkban korra és testalkatra való tekintet nélkül
mindenki megtalálja a számára tökéletes darabot. A sza-
lagavatókon, gólyabálokon tündökölni kívánó fiatal höl-
gyek a legújabb trendeknek megfelelő gazdag kínálatból
válogathatnak, de egyedi tervezésű ruhák elkészítését is
örömmel vállaljuk.

Koktélruhák eladási ára 28.000 Ft-tól.

Outlet kínálatunkból megvásárolhatja menyasszonyi és al-
kalmi ruháját is. Menyasszonyi  ruhák 30.000 Ft-tól, al-
kalmi ruhák 10.000 Ft-tól.

Az a bizonyos kis fekete ruha újragondolva
– Elizabeth Nardo 

koktélruhák
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Egyes modelljeinket 
már webshopunkon keresztül

is megrendelheti: 
shop.elizabethnardo.hu
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További modelljeinket megtekintheti 
a www.elizabethnardo.hu oldalon.







Ildikó már több mint 10 éve az Elizabeth Nardo
Divatház „család” tagja. Varrónőként került hoz-
zánk, de sokoldalúságának és profizmusának
köszönhetően a szalonunkba érkező hölgyek és
urak jobb keze, amikor kínálatunkból válogat-
nak, vagy egyéni elképzelés alapján, közösen ru-
hát terveznek. Emellett Ildikó az, aki a koszorús-
lány-, báli és alkalmi ruhákat méretre igazítja és
a vendég elképzelése alapján megálmodott ru-
hakölteményeket formába önti. Szeretném
meg köszönni Ildikó odaadó munkáját, és szülei -
nek is, hogy ilyen nagyszerű embert neveltek.



8 ELIZABETH NARDO





10 ELIZABETH NARDO



STÍLUSMAGAZIN 11

Egy ruha, két stílus, kettő az egyben. Ahogy a mindennapi
életben fontos, hogy ruhadarabjaink elegánsak, időtállóak
és harmonikusan változatosak legyenek, úgy az alkalmi
öltözeteknél is. Az Elizabeth Nardo Divatház ismét újí-
tással állt elő. A kettő az egyben ruhák koktélruhává ala-
kítható nagyestélyik és nagyestélyivé alakítható koktél -
ruhák; egy ruha, két stílus. A hosszú szoknyarész
lecsatolható, így egy könnyű mozdulattal elegáns koktél-
ruhát kapunk. Praktikusak például egy esküvőre, hisz a
szertartás alatt egy álomszerű, hosszú ruhában hercegnő-
nek érezheti magát, az este során pedig elegáns kisesté-
lyivé alakítva kényelmesen áttáncolhatja bennük az estét. 

Az Elizabeth Nardo Divatház garanciát vállal a ruhák
időtállóságára, hisz a nálunk vásárolt darabot sok év múl-
va is biztosan viselheti. Ruháink úgy készülnek, hogy a
test vonalát követik, de szabásuknak köszönhetően lehe-
tőség van az alakítására, ha az alakja változik.
  

Variációk
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Bármelyik modellt elkészítjük neked a Te méretedre, tetszôleges színben.



Idei báliruha-kínálatunkat is a sokszínűség és az egyedi
megoldások jellemzik. Valamennyi korosztályú és testal-
katú hölgy megtalálhatja nálunk a ruhát, amelyben bálki-
rálynőnek érzi magát. A fiatalos, extravagáns darabok
mellett a 2015-ös kínálatból a klasszikus, letisztult formá-
kat kedvelő hölgyek is bátran válogathatnak.

Legyen ön a bál szépe! Egy Elizabeth Nardo ruhába
bújva – melyet kollégáink természetesen az ön testalka-
tához mérnek és alakítanak a teljes kényelem és ragyogó
megjelenés érdekében – ön is megtapasztalhatja az egye-
dülálló és pompás érzést, amit csak egy egyedileg terve-
zett ruha adhat.

A koszorúslányok szó szerint a menyasszonyt körbe-
fonó csokor, melynek középpontja a koszorú legszebb ró-
zsája, a leendő feleség. Ezért lényeges, hogy a koszorús-
lányok ízlésesen megkomponált, színben és lehetőleg
stílusban is passzoló ruhákban pompázzanak, hiszen ha
viseletük nem harmonikus, könnyen elvonhatják a figyel-
met a menyasszonyról.

Legyen ön a bál szépe, 
vagy a menyasszonyi koszorú éke
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Bálokra, szalagavatóra és esküvôkre ajánljuk...
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Kis-nagylányoknak ajánljuk



Menyasszonyi cipők, Claudio Dessi, Morandi



A jó fehérnemű a ruha alapja, olyan részlet, amely apró-
ságnak tűnhet, de amely az elegancia és harmónia elen-
gedhetetlen feltétele. Tekinthetünk rá egy ház alapjaként
is, hiszen jó alap nélkül nincs stabil ház. Boltunk fehér-
neműk széles választékát kínálja vásárlói számára, így
minden korú, alkatú és egyéniségű nő megtalálhatja azt,
ami az ő adottságait leginkább kiemeli. Fontos, hogy vá-
lasztásunk a megfelelő méretű alsóneműre essen. Üzle-
tünkben tapasztalt kolléganőink segítenek, amennyiben
ön nincs tisztában pontos méreteivel. Melltartókból és
alakformálókból is mindenféle méret megtalálható ná-
lunk, hisz ahogy nincs két egyforma alma, két egyforma
nő sincs. Az Elizabeth Nardo Divatház a 70/A mérettől
egészen a 110/F méretig kínál melltartókat vendégeinek.

A rugalmas fehérnemű bizonyos mértékben szabályoz-
za a nő alakját. Ezt a funkciót töltik be a melltartók is, de
ma már számos esztétikus has- és csípőszorító fehérnemű
is elérhető, melyek korrigálják az alakot a has és csípő te-
rületén. Az Elizabeth Nardo Divatház kényelmes és kiváló
alakformáló, gumirozott Body control alsóneműket kínál,
melyek a hétköznapi viseletek, alkalmi ruhák, vagy akár
menyasszonyi ruhák alatt megbújva járulnak hozzá a tö-
kéletes alakhoz. 

Mert egy Elizabeth Nardo ruha a hozzá illő tökéletes
fehérneművel mindenkiből a lehető legtöbbet, legszebbet
hozza elő.

A felsőrendű  alsónemű
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A fehérnemû alakot formál.
Hozd ki magadból a legtöbbet 
egy jó minôségû fehérnemûvel.
Hidd el, csodákra képes.

    





Megjelenésünkkel kifejezzük az egyéniségünket, illetve
ez az első, amit embertársaink észrevesznek rajtunk. Fon-
tos tudni, hogy embertársaink első benyomását velünk va-
ló találkozásunk első hét másodperce határozza meg, má-
sodik első benyomás pedig sajnos nincs. Az Elizabeth
Nardo Divatház ezért kiemelt figyelmet fordít az urak hét-
köznapi, ünnepi, vagy akár esküvői ruházatának összeál-
lításában is.

Vajon mi tesz elegánssá egy férfiöltönyt? Az, hogy jó
minőségű anyagból, finom tapintású szövetből készül, és
megfelelően követi a férfi testének vonalait. Ahogy a höl-
gyeknél, az uraknál is érdemes figyelembe venni a testal-
katot és a testmagasságot az öltözék anyagának, formájá-
nak kiválasztásakor. Sokszor hiába veszünk „méretünknek
megfelelő” ruhadarabokat, az mégsem áll igazán jól. En-
nek oka, hogy nincs két egyforma test, ezért tanácsos ru-
háinkat a saját testünkre szabatni, hisz a jó öltöny ismérve,
hogy kihangsúlyozza a test előnyös vonalait és elrejti a
kevésbé előnyös tulajdonságokat; korrigál, kiemel, és ahol
kell, eltakar. Divatházunk dolgozói sokéves tapasztalatuk-
kal segítenek a tökéletes öltöny megtervezésében és meg-
valósításában. 

Az elegáns, magabiztos férfi
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Felejtse el a konfekciót, 
varrasson olyan öltönyt, 
mely az ön alakját követi.

Mi nemcsak az öltönyét és a díszmellényét készítjük el méretére, 
de ingét és cipôjét is megvásárolhatja nálunk.
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Elizabeth Nardo 
az esküvôk stylistja



Az ifjú pár ruházata után kiemelkedően fontos a tanúk és
az örömszülők öltözéke. 2015-ben is arra törekszünk,
hogy a tanúkat és örömanyákat a tetőtől talpig elegancia
és harmónia jegyében öltöztessük a pár ruházatához és sa-
ját ízlésükhöz passzolva. Így lesz egységes, testreszabott
és ízlésesen komponált megjelenésű a pár és a násznép
ünnepi ruházata. 

Kiemelten fontos, hogy a tanúk és örömszülők stílusá-
nak megfelelő, de egymással harmonizáló öltözéket talál-
junk. Ebben segítenek önöknek szalonunk dolgozói, akik
sokéves gyakorlatukkal, tapasztalt szemmel egyengetik a
násznépet az egységes megjelenés felé. Egyedi modellje-
ink tervezésekor igyekeztünk idén is a lehető legváltoza-
tosabb megoldásokra törekedni. 2015-ös kínálatunkban
exkluzív modellekkel, fiatalos, extrémebb és visszafogot-
tabb, klasszikus vonalvezetésű fazonokkal, tengernyi ki-
egészítővel és vadonatúj megoldások sorával várjuk. 

Természetesen – ahogy ez az Elizabeth Nardo Divatház
teljes kínálatára igaz – ha ön nem találja meg álmai da-
rabját készletünkben, mi segítünk megálmodni, megter-
vezni és megvalósítani az ön egyedi tervezésű álmát. 

Hogy a tanúk és az örömanyák 
is tündököljenek…
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Az Elizabeth Nardo – bár városszerte az esküvők stylist-
jaként ismert – nem csak a „nagy napra” öltöztet, hanem
a hétköznapok eleganciáját is képviseli, hiszen fontos,
hogy ne csak az ünnepnapokon, hanem a mindennapok-
ban is úgy érezzük, ez életünk egy meghatározó napja.
Ehhez szükséges az ízléses, stílusos, egyénre szabott öl-
tözködés, mely alkatunknak, típusunknak és karakterünk-
nek is megfelel. Fontos, hogy a ruházat illeszkedjen mun-
kánkhoz, és jól érezzük magunkat benne. Ezt csak úgy
érhetjük el, ha ruhánk a szó szoros értelmében is és a sze-
mélyünket kifejezve is testreszabott. 

Elizabeth Nardo néhány évvel ezelőtt mert nagyot ál-
modni. Megnyitotta az úgynevezett Styling Roomját. Ez
a szolgáltatás elsősorban azoknak nyújt segítséget, akik
nem tudják, mi áll jól nekik, és szeretnének többet kihozni
magukból. Elképesztő, hogy már a megfelelő színárnya-
latok kiválasztása is mennyit élénkít egy emberen!

A Styling egy intim szeánsz, mely egy beszélgetéssel
kezdődik, hisz nem csak a vendég alkata, felépítése szá-
mít; a tökéletes ruha megtalálásához a belső értékek, a
személyiség is elengedhetetlen részletek. Az Elizabeth
Nardo Divatház alsó szintjén külön úgynevezett Styling
Roommal várjuk önt, ahol privát környezetben szépülhet.

A styling célja nem az, hogy megváltoztassa a hölgye-
ket. A Broadway, Styling for You azért jött létre, hogy ön
ismét megélhesse azt a nőiességet, melyet tudatosan, vagy
teljesen tudat alatt elnyomunk. Vendégeink hatalmas ka-
tarzist szoktak átélni, amikor egy-egy ruha által kellő
hangsúlyt kapnak, felszínre kerülnek eddig ismeretlen ér-
tékeik. Elizabeth gondos odafigyeléssel segít megtalálni
ünnepeink és hétköznapjaink ékeit. Az önnek komponált
színekből és az ön alkatára leginkább passzoló darabokból
szalonunkban egy kollekciót állítunk össze önnek. A kol-
lekciók saját tervezésűek, és szalonunk varrodájában öl-
tenek formát. A teljes átalakulás emellett, igény szerint,
fodrász és sminkes szakemberek bevonásával is történhet.
Engedje, hogy Elizabeth Nardo felébressze az önben
szunnyadó nőies NŐT!

Broadway, Styling for You 
– a tetőtől talpig nőies nő
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A hétköznapokban is nôiesen és elegánsan jelenhet meg. 
Terveztesse meg velünk ruhatárát.
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Hitvallásom:
Minden ember egy egyszeri, megismételhetetlen csoda. Hiszem,
hogy az embereknek nem szabad leértékelniük saját értékeiket,
és nem szabad hagyniuk, hogy ezt mások megtegyék. Mindenki-
ben ott van a szépség, s ha ezt felfedezi magában, megtalálta a
csodát. Szeretném, ha Te is megkeresnéd saját egyéniségedet és
stílusodat, s nem hagynád, hogy elvesszél a szürke tömegben. Le-
gyél önmagad!

Elizabeth Nardo
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Barbara a diploma koncertjére varratott ruhát nálunk. Di-
vatházunk kínálatában a teltkarcsú hölgyek is megtalál-
hatják álmaik esküvői vagy báli ruháját. Modelljeink 38-
as méret felett is ugyanolyan változatosak, az extrém,
fiatalos daraboktól a visszafogott, klasszikus vo nal ve -
zetésű ruhákig széles választékot kínálunk. 

Hitvallásunk, hogy egy nő egyedülálló szépség. Hoz-
záértő kezek segítségével e szépség fénye emelhető, és ez
nem függ kortól vagy testalkattól. 

Nőies szépség – Plus Size ruhák
az Elizabeth Nardo Divatházban

Barbara klasszikus ének elôadómûvész. Vizsgaelôadásához varrtuk a ruháját. 
Megkértük, legyen néhány ruhánkhoz modell. Köszönjük, hogy elvállalta.
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Tradicionálisan a menyasszony éjfél
után, de még a menyecsketánc előtt ru-
hát vált. Ez már az „asszonyruhája”, így
a menyecskeruha fontos kiegészítője az
estének. Kiválasztásánál alapvetően
ugyanazokat az alapvető szempontokat
említhetjük, mint a menyasszonyi ruháé -
nál, de fontos, hogy a két ruha egymás-
sal harmóniában álljon. Ha extrém
menyasszonyi ruhát választunk, érde-
mes ezzel összehangolni menyecskeru-
hánkat, azonban ha ruhánk tradicionális,
nem tanácsos ettől nagyban eltérő me-
nyecskeruhát választani. Szakértőink se-
gíthetnek a két viselet összhangjának
megtalálásában, így a menyasszony az
este második felében asszonyként is tün-
dökölhet. Manapság sok menyasszony
választ koktélruhát menyecskeruhaként,
amit aztán később is viselhet. Az Eliza-
beth Nardo Divatház szakemberei se-
gédkezet nyújtanak a megfelelő, időtálló
modell kiválasztásában. A ruhák itt a ter-
vezéssel kezdődnek, és az út a kivitele-
zésen át akár egészen a tisztításig tart.

A menyecskeruha

Határozott elképzelésed van, hogy milyen
menyecskeruhát szeretnél? Mi elkészítjük,
profi varrónôink számára nincs lehetetlen.
Több mint 1500-féle méteráru-kínálatunkból
kiválaszthatod a hozzá illô anyagot.

Elizabeth Nardo 
az esküvők Stylistja
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Szilvia
Szilvia gyönyörű esküvői ruhájáról és harmonikusan megkomponált esküvőjéről mesélt ne-
künk.

 „Először édesanyámmal jártunk az Elizabeth Nardo Divatházban néhány éve, amikor az
ő számára készítettek el egy egyedi báli ruhát. Akkor pozitív kép alakult ki bennünk a ruhák
minőségével és a kiszolgálással kapcsolatban. Ezért volt az Elizabeth Nardo Divatház az
első esküvői ruhaszalon, ahova betértünk először az eljegyzési, majd újabb pozitív élménnyel
gazdagodva, a menyasszonyi ruhám keresésekor is. Tetszett a szakértelem, és hogy határo-
zottan kijelentették, ha valami nem állt jól vagy nem passzolt az egyéniségemhez vagy az
alakomhoz. A menyasszonyi ruhám pont olyan volt, mint amit megálmodtam, és büszkén
viselhettem az esküvőmön. A koszorúslányruhák a lányok saját igényei szerint készültek,
mind gyönyörűen mutattak a ruhákban. Én egyedül a választott színekhez ragaszkodtam,
mert ez volt az első, amit kigondoltam az esküvővel kapcsolatban: meleg, ugyanakkor vidám
színeket szerettem volna. A koszorúslányruhák megtervezésénél is igyekeztünk az összhang
megteremtésére, a barna ruhákhoz zöld, a zöld ruhákhoz barna kiegészítőket választottunk.
A nagyobb lányoknak ajánlottuk még a koktélruhává alakítható fazont praktikusság szem-
pontjából, és mindannyiuknak tetszett az ötlet.

Mindenkinek ajánlom az Elizabeth Nardo Divatházat, mert egyéni, alkatnak és szemé-
lyiségnek leginkább megfelelő ruhákat terveznek és kínálnak, figyelembe véve a vásárló
saját ötleteit és elképzeléseit.”
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Rólunk mondták
Szilvia
Szilvia és párja házassági esküjük megújítá-
sára készülnek. Esküvői fotóikat a szokással
ellentétben nem a menyegző napján, hanem
korábban, egy családi nyaralás alkalmával,
idilli környezetben, a görög tengerparton
csináltatták. Lágy esésű, nyitott hátú ruháját
egyedi elképzelés alapján az Elizabeth Nar-
do Divatházban komponálták.

„Több szalont is felkerestem, mert egye-
di elképzelésem volt, lágy esésű, visszafo-
gott, de elegáns ruhát kerestem. Már régóta
tetszettek az Elizabeth Nardo Divatház da-
rabjai, így hozzájuk is betértem. Nagyon kedvesen fogadtak, és
miután elmondtam, mi az elképzelésem, időt nem sajnálva azonnal a segítségemre siettek.
Több ruhát is felpróbáltam, melyekből több részlet megfogott. Elizabeth és szakképzett kol-
légái ezekből az apró részletekből komponálták meg a számomra legtökéletesebb ruhát, me-
lyet rám varrtak úgy, hogy tökéletesen kövesse a vonalaimat. Könnyű, fehér, elöl felvágott
szoknya és teljesen nyitott hátrésszel. Tengerparti esküvőhöz tökéletes. A lágy szélben gyö-
nyörűen suhant a lágy anyag. Mindenkinek ajánlom az Elizabeth Nardo Divatházat, mert
kedvesek, rugalmasak, és mindig szimpatikus és vásárlóközpontú hozzáállás várt.” 

Barbara
Barbara gyönyörű meggypiros és gyöngyfehér ruhájáról mesélt, me-
lyet a diplomakoncertjére csináltatott.

„Tavaly szereztem meg a klasszikus ének előadóművész diplo-
mámat. A diplomakoncertemre a város több üzletében kerestem
magamnak nagyestélyit, mert nálunk ez kiemelten fontos, hisz a
közönség egész alakban lát minket a színpadon. Nem volt határo-
zott elképzelésem a ruha formájáról, csak a színéről. Mindenkép-
pen meggypiros estélyit szerettem volna. Elizabeth teljesen elva-
rázsolt a szakmaiságával és kedvességével. Egyéni készítésű
ruhámat együtt terveztük meg; Elizabeth segített megtalálni az
alakomat legjobban kiemelő fazont. A ruhában pompásan érez-
tem magam. Az Elizabeth Nardo Divatházat azoknak ajánlom,
akik az igényes és egyéni ruhákat szeretik, és akik értékelik az
önzetlen kedvességet és a magas szintű hozzáértést.”
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Irén
Irént tavaly tavasszal kitüntetésben részesítették, az ünnepélyes átadón kü-
lönösen elegáns megjelenését az Elizabeth Nardo Divatház szakemberei tet-
ték lehetővé. 

„Amikor megtudtam, hogy kitüntettek és új ruhára van szükségem, rög-
tön Elizabethhez fordultam. Nyolc éve – mint örömanya – varrattam itt elő-
ször, akkor az ifjú pár mellett a koszorúslányok és a násznép több tagja is
itt szerezte be ruháját. Azóta már több csodálatos alkalmi ruhát készítettek
számomra a szalon precíz, profi varrónői. Biztos voltam abban, hogy se-
gítenek, és nem csalódtam! Készségesen, kedvesen közreműködtek a kész
ruhák válogatásában, ám egyik darab sem volt szá-
momra megfelelő. A rendezvényen viszont különö-
sen csinos szerettem volna lenni. A szalon dolgozói
átérezve helyzetemet, felajánlották, hogy még az-
nap délután megvarrják az elképzelésemnek tö-
kéletesen megfelelő szép új ruhát. A gyönyörű

öltözék el is készült – mindössze három óra leforgása alatt –, és
még aznap hazavihettem. Nem csupán szép lett, hanem tökéletes vi-
selet, amiben nagyon kellemesen éreztem magam. Így másnap csi-
nosan, elegánsan, boldogan vehettem át a kitüntetésem. A ruhaköl-
teményt már az ünnepségen is és azután is sokan megdicsérték.
Most ezt a sok elismerést továbbítom a szalon dolgozóinak, köszö-
nöm!”

Anita 
Anita könnyű esésű, fehér ruhájáról mesélt, melyet eljegyzésére csinál-
tatott az Elizabeth Nardo Divatházban.

Határozott elképzelésem
volt a leendő ruhámról. Több
helyen is jártam a városban,
de az Elizabeth Nardo Divat-
házban úgy fogadtak, ahogy
az nekem tetszett. Lépésről
lépésre mindent közösen ál-
modtunk meg, ők pedig for-

mába öntötték az elképzelésem. Együtt megta-
láltuk azt a visszafogott, de mégis dekoratív
ruhát, melyet jó érzés volt viselni, mely nekem
készült, és melyben nem csak én éreztem ma-
gam elegánsnak, a családom tetszését is elnyer-
te.  Lágy, könnyű vonalvezetés, kellemes viselet, ünnepi elegancia, fehér csipkével, flit-
terrel, gyöngyökkel díszítve. Kiegyensúlyozottságot biztosított az izgalmas, meghitt
pillanatokban. 
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Ágnes
Ágnes a fia esküvőjére csináltatott gyönyörű koszorúslányru-
hákat az unokáinak. Erről mesél.
„Azért választottuk az Elizabeth Nardo Divatházat, mert a
barátaink korábban varrattak itt egyedi tervezésű darabokat,
és az ő pozitív beszámolójuk után bátran fordultunk Eliza-
bethhez segítségért. Az üzletben kifejezetten kedvesek és se-
gítőkészek voltak, illetve gyönyörű ruhákat varrtak nekünk.
Az sem volt probléma, hogy szorított minket az idő, a di-
vatház szakemberei gyorsan és pontosan dolgoztak; a ruhák
az esemény előtt egy héttel elkészültek. Elizabeth-tel együtt
terveztük meg a ruhát, és minden kívánságunkat azonnal
teljesítették Ajánlom mindenkinek az Elizabeth Nardo Di-
vatházat, mert minden igényt kielégítő, teljes körű és jó
színvonalú szolgáltatást nyújt. Csak jót tudok mondani,
nagyon meg vagyok elégedve.”

Anette
Anette rendkívül elegáns almazöld csipkeruhája rengeteg elisme-
rést kapott esküvőjén. Elmesélte a magazinnak, hogy milyen érzés
is volt egy Elizabeth Nardo ruhában férjhez menni. 

„Ismerőseim, akik korábban jártak az Elizabeth Nardo Divat-
házban, mind jó tapasztalatokról adtak számot, és így bizalom-
mal fordultam Elizabethhez, amikor a nagy napra készültem.
Nagyon jól éreztem magam a szalonban, olyan érzés volt, mint
ahogy azt amerikai filmekben lehet látni: a kiszolgálás páratlan
volt, és igazán megbecsült vevőnek éreztem magam. Nagyon
megtetszett a csipkeanyag, és ilyen ruhát kerestem. Volt egy
hasonló darab, és annak alapján tervezték az enyémet, és az én
ízlésemnek és alkatomnak megfelelő, egyedi ruhát kaptam.
A ruha almazöld és vajszínű, és a kettő szín együtt gyönyörű
harmóniát alkot. Köszönöm a divatházban dolgozó szakem-
bereknek, akik megmutatták, hogy mi áll jól nekem, mert az
ő segítségükkel megtaláltam, hogy mi az, ami számomra tö-

kéletes, ami minden szituációban kényelmes. A ruhát egyáltalán
nem kellett igazgatni, még tánc közben sem. Hajnalban is úgy állt,
mint amikor délután felvettem: olyan volt, mintha rám öntötték vol-
na. Azóta is mindenkinek ajánlom az Elizabeth Nardo Divatházat.
Még Angliában élő ismerősöm is érdeklődött, mert annyira megtet-
szett neki a ruhám!”
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A 2015-ös kollekció darabjai természetesen egyenesen Párizsból ér-
keztek; a hat márka hat különböző stílust képvisel. 

Az Elizabeth Nardo Divatház nők százait varázsolta már szép ará-
ból gyönyörű menyasszonnyá. Miért érdemes 2015-ben is az Eliza-
beth Nardo Divatházat választani? Számtalan okból. A városban már
rég az esküvők stylistjaként emlegetett Elizabeth és kolléganői sok -
éves tapasztalattal, türelemmel és odaadással kezelik ügyfeleiket.
A menyasszonyok teljesen privát környezetben próbálhatnak ruhákat,
illetve kapnak lehetőséget arra, hogy álmaik ruhája formát öltsön. 

A ruhaválasztásnak három elengedhetetlen kritériuma van: az al-
kat, az elképzelés és az egyéniség. Fontos, hogy tisztában legyünk
alkatunkkal, hisz így olyan esküvői ruhát választhatunk, mely elő-
nyös pontjainkra hangsúlyt helyez, és eltakarja azokat, amiket nem
szívesen mutatunk meg. Szalonunkban dolgozó szakembereink se-
gíthetnek abban, hogy az ön alkatára leginkább passzoló ruhára lel-
jen. Természetesen mindez összhangban történik a leendő ara elkép-
zeléseivel és személyiségével, hisz nem elég, ha a ruha tökéletesen
passzol, a cél az, hogy minden nő gyönyörű, magabiztos menyasz-
szonyként állhasson oltár elé. Célunk, hogy minden korosztály és al-
kat, minden személyiség megtalálhassa álomruháját kínálatunkban. 

Miért ajánljuk ruháinkat? Sajnos az elmúlt években egyre nagyobb
számban jelentek, jelennek meg a piacon az olcsó hamisítványok.
Ezek jellemzője, hogy a divatvilág nagyjainak ruháit másolják, de a
minél olcsóbb előállítás érdekében az anyagok minősége rossz, ami
hamar egyértelművé válik nem csak a szakavatott szem számára.
A legtöbb ruha ugyan méretre készül, azonban fontos tudni, hogy a
konfekcióméret egy elavult koncepció. Ezeknél a viseleteknél fontos
ugyanis, hogy a test vonalát tökéletesen kövessék, attól ne álljanak
el, ne kelljen őket folyamatosan igazgatni. A szalonunk kínálatában
található darabok előnye, hogy a legtöbbjük igazítható, melyben
szakképzett varrónőink nyújtanak segítséget. Ruháink mind minőségi
kelmékből készülnek, kiválasztásuk gondos figyelemmel történik.
Mind a ruhák megvásárlására, mind kölcsönzésére lehetőséget biz-
tosítunk. 

Amennyiben önnek konkrét elképzelése van, és széles választé-
kunk darabjai ezt nem valósítják meg, üzletünk önálló varrodával is
rendelkezik, így kérésre akár komplett ruhaköltemények elkészítését
is vállaljuk. 

Divatházunkban Ön  több mint 500 menyasszsonyi ruha közül választ-
hat! Menyasszonyi ruhák bérleti díja 60.000–140.000 Ft-ig. A bérleti
díj tartalmazza a kesztyű, fátyol, stóla vagy boleró bérlését is.

Az esküvői koszorú legszebb rózsája  

– a menyasszony



42 ELIZABETH NARDO

DS 152-16



DS 152-22



44 ELIZABETH NARDO

MK 151–15



STÍLUSMAGAZIN 45
MK 151–06







Cocktail Party zenekar
a hangulatfelelős

Esküvők, bálok, családi és céges rendezvények élőzene szolgáltatása

www.facebook.com / cocktailpartyzenekar Telefon: +36 30 986-2928

www.mavit.hu

INGATLAN ÜZEMELTETÉS
karbantar tás  •  fe lú j í tás  •  áta lakítás
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KS 156-12 

Kelly Star





Piroska közel 12 éve az Elizabeth Nardo Divat-
ház „család” tagja. Ő az, aki a szalonunkban ta-
lálható esküvői ruhákat a menyegző hetében
méretre igazítja és az egyedi elképzelés alapján
komponált ruhákat formába önti. A menyasszo-
nyok mindig elégedettek a munkájával, hisz az
itt töltött sok éve alatt óriási rutinra tett szert.
Számára nincs lehetetlen, és nagy empátiával
viseltet a leendő arák iránt. Ezúton szeretném
megköszönni Piroska áldozatos munkáját; szü-
leinek a lelkiismeretes nevelést és családja
megértését és türelmét. 
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Szolgáltatásunkból:

Menyasszonyi,
menyecske-, koszorúslány-,

alkalmi, báli ruha, koktélruha

KÉSZÍTÉS
KÖLCSÖNZÉS
ÁRUSÍTÁS

Cipők, fehérneműk eladása

Öltönyök varrása – árusítása

Női ruhák méretre varrása nagy 
méteráru-választékunkból.

Egyedi elképzelések 
megvalósítása.

Személyre szabott 
stílu   s tanácsadásKiadja: Elizabeth Nardo, 2015

A magazint tervezte: Merényi Tamás
Fotó: Bergics Balázs, http://kisbergics.hu

Címlap ruha: Elizabeth Nardo által
 tervezett és kivitelezett modell.

MP 153-17


