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Beköszöntő

Elizabeth Nardo Fashion House 2021 –
AZ ÚJABB SIKERES ÉVTIZED KEZDETE!
Sok szeretettel várunk minden nőt és férfit az
Elizabeth Nardo Fashion House-ba, hogy
élvezhesse azt az egyéni odafigyelést, melynek során közösen megtaláljuk a stílusát, és
a legszebbet hozzuk ki belőle, készüljön is
bármilyen számára fontos eseményre.
Készletünkben a saját látványvarrodánkban készülő, egyedileg tervezett Elizabeth
Nardo modelleken kívül a Párizsban terveztetett több száz menyasszonyi ruháink közül
is válogathat – melyekből, mint minden évben, ízelítőt mutatunk be magazinunkban.
A tőlünk megszokott immár több évtizedes
szakmai színvonallal és profizmussal 2021ben is várjuk a jeles eseményekre készülő
hölgyeket és urakat minden korosztályból.

Elizabeth Nardo

Elizabeth Nardo Lovely
A cimlap ruha hátsó nézete

ENO 214-21

Alkalmi ruhák ünnepi alkalmakra
Évről évre hatalmas változások vannak
az alkalmiruha-divatban. Ruháink teljesen egyedi módon készülnek, minden
ruhából egy darab készül, igény szerint
ezt módosítjuk a hölgy alkatának megfelelően.

viselni tudd egy szép nyári estén vagy
egy elegáns eseményen.

Legújabb báliruha-kollekciónk pedig
olyan egyedi stílusú, egyéni vonalvezetésű, különleges anyagokból készült
modellekből áll, amelyekkel koktélparAz Elizabeth Nardo Fashion House-ban, tikon, különböző rendezvényeken külépést tartva az igényekkel, a 2021-es lönlegesen egyedivé teheted a megjelekoszorúslánydivat jegyében a legújabb nésed.
tervezésű ruháinkat úgy készítettük el,
hogy a Nagy Nap után is bármikor újra

Egyes modelljeinket
már webshopunkon keresztül
is megrendelheti:
shop.elizabethnardo.hu

Személyre szabott ruhatervezés, -készítés nagy méteráru-választékunkból.

Modelljeink többféle színben rendelhetők.

A KOKTÉLRUHA
Ami egyetlen nő gardróbjából sem hiányozhat – Only for You!
Napjainkban a koktélruha a fél formális, azaz a
nem túl formális események ruhadarabja, melyből egy biztos, a bokának ki kell villanni. Egyre
több alkalommal átveszi a helyét a hosszú estélyi
ruháknak szalagavatókon, esküvőkön is. Estélyiben menni délután kettőkor egy rendezvényre
protokollellenes, így marad a koktélruha, mely
minden alkalmi ruha közül a legsokoldalúbb.
Jó ízlés és elegancia kérdése, ki milyet választ.
Egy dolog azonban vitathatatlan: egyetlen nő
gardróbjából sem hiányozhat a „kis fekete” és
néhány bármikor könnyen „felkapható” csinos
koktélruha.
Az Elizabeth Nardo Fashion House gazdag
koktélruha-kínálatában mindenki megtalálhatja

a divattervezőink által megálmodott, stílusának,
ízlésének megfelelő modellt.
Ezekből mindig csak egyetlen darab készül,
így tudjuk garantálni az egyediséget. Amennyiben kínálatunkban megtalálod az „igazit”, Rád
igazítjuk.
Ha egyéni elképzelésed van, akkor csak a
fantázia szabhat határt. Személyre szabott stílustanácsadással gyönyörű alapanyagokból látványvarrodánkban elkészítjük számodra a saját
tervezésű, közösen megálmodott „Only for You”
koktélruhádat, mely minden pontján passzolni
fog, nem fog elállni, nem fog bevágni, hiszen
„kizárólag Neked’’ készült.

www.forandig.hu
info@forandig.hu
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Menyasszonyi cipők, Claudio Dessi, Morandi

Nálunk a kényelem és a minőség együtt jár!

Az alkalmi ruháknál a fehérneműkön kívül a cipő az, amire fontos nagy figyelmet fordítani, hogy
kényelmes legyen, hisz elronthatja az egész est hangulatát egy rosszul megválasztott cipő. Ezért szalonunkban mi jó minőségű, divatos bőrcipőket forgalmazunk, amit a későbbiekben is tud használni – ellentétben
egy szaténcipővel.

A jó megjelenés alapja a fehérnemű
A jó fehérnemű létfontosságú alkotóelem a ruha kinézetében, az elegancia és a harmónia elengedhetetlen
feltétele.

Tekinthetünk rá egy ház alapjaként is, hiszen jó
alap nélkül nincs stabil ház.

A menyasszonyi ruha alá szintén rendkívül fontos
a megfelelő fehérnemű: egy jó megjelenést kölcsönző melltartó és egy alakformáló Body Control.

A fehérnemű alakot formál.
Hozd ki magadból a legtöbbet
egy jó minőségű fehérneművel.
Hidd el, csodákra képes.

Az esküvői melltartó nemcsak a menyasszony
komfortját határozza meg, hanem a ruhában való
teljes megjelenését is. A helyesen viselt melltartó meg tudja emelni a mellet, ezzel kialakítva a
menyasszony ideális testarányait a Nagy Napon.
Az Elizabeth Nardo Fashion House a 70/A mérettől egészen a 110/F méretig melltartókat és
kiváló gumírozott Body Control alakformálókat
kínál ügyfeleinek, melyek a hétköznapi viseletek,
alkalmi ruhák alatt megbújva járulnak hozzá a tökéletes alakhoz. Profi szakembereink segítenek a
megfelelő melltartó és Body Control kiválasztásában.
Hiszen ezen a téren is sikerélményre vágyunk.
Az Elizabeth Nardo-ruha a hozzá illő tökéletes
fehérneművel mindenkiből a lehető legtöbbet
és legszebbet hozza ki.

Mi nemcsak az öltönyét és a díszmellényét készítjük el méretére,
de ingét és cipőjét is megvásárolhatja nálunk!

A tökéletes megjelenés férfiaknak
– méretre készített „bespoke” öltönyök
Az ünnepi alkalmakon a hölgyek mellett
az urakra is gondoltunk, hisz a tökéletesen elkészített öltöny elengedhetetlen,
hisz így lesz harmonikus a pár megjelenése.
Én hiszem, hogy minden ember egyedi,
és kizárólag a személyre szabott kézművesmunkával készült öltönyök biztosítják
a tökéletes megjelenést. Nem véletlen a
mondás, hogy olyan, mintha ráöntötték
volna. Mi ezzel szeretnénk hozzájárulni
az urak elegáns megjelenéséhez.

Személyre szabott ruhatervezés,
-készítés nagy méteráru-választékunkból.

NŐI LÉTÜNK MEGÉLÉSE
GYERMEKÜNK MENYEGZŐJÉN

Büszke tündöklés – avagy a tanúk és örömszülők megjelenése
A tanúk, az örömszülők és a koszorúslányok megjelenése az esküvőn kiemelten fontos, hiszen az ifjú
pár után ők azok, akik a legelőkelőbb helyet foglalják el végig a szertartások alatt, ők szinte minden
fényképen rajta vannak, és sok esetben az esküvő
alatt is számos lényeges feladatuk van.
A női nem mindig is híres volt az esztétikai érzékéről, így egyértelmű, hogy örömanyaként is szépek és vonzóak szeretnének lenni.
Sok csodás történetet tudnék mesélni, milyen
az, amikor egy nő ezen a számára is fontos napon
újra megélheti azt, hogy olyan ruhát visel, amiben
sok bókot és elismerést kap, hogy számára is felejthetetlen legyen ez a Nagy Nap, amikor gyermeke
kirepül a családi fészekből.
Mindezt szem előtt tartva divatházunk a komplett elegancia jegyében öltözteti fel a tanúkat, az

örömszülőket és a koszorúslányokat is úgy, hogy
mind az ifjú pár, mind a saját igényeiket kiszolgálja.
Egyedi modelljeink tervezésekor igyekeztünk
idén is a lehető legváltozatosabb megoldásokra
törekedni. 2021-es kínálatunkban exkluzív modellekkel, fiatalos, extrémebb és visszafogottabb,
klasszikus vonalvezetésű fazonokkal, tengernyi ki
egészítővel és vadonatúj megoldások sorával várjuk.
Természetesen, ahogy az Elizabeth Nardo Fashion House teljes kínálatára igaz, ha ön nem találja meg az elképzeléseinek megfelelő modellt
készletünkben, mi segítünk megtervezni és széles méteráru-választékunkból látványvarrodánkban megvalósítani az ön egyedi álmát.
Az igazi öröm számunkra is az örömszülők öröme!

„Mi elkészítjük álmaid menyecskeruháj
á
t,
„
vagy tervezzük meg együtt!

Menyecskeruha-divat
A magyar hagyományok szerint a menyasszony éjfélkor veszi fel a menyecskeruhát, és ekkor kezdődik
a menyecsketánc is.
Az Elizabeth Nardo Fashion House menyecskeruha-modelljei bérelhetők, megvásárolhatók, vagy
igény szerint egyedi elképzelések is megvalósíthatók.
Kiválasztásnál fontos szempont a menyasszonyi ruha stílusához passzoló modell mellett dönteni, hogy legyen egy jól meghatározott stílusa az

estének. A ruhák kiválasztásakor, legyen szó akár
készletből választott ruháról vagy egyéni elképzelés alapján méretre készített modellről, a későbbi
kihasználhatóságot is szem előtt tartjuk, így minden nálunk készített modell – legyen az kétrészes,
toppos, bodys – alakítható, így gyakorlatilag egy
örök darabja lehet a menyasszonyok gardróbjának.
Mindemellett biztosítja azt az exkluzív, érzéki megjelenést, mely hozzájárul ahhoz, hogy a Nagy Nap
még felejthetetlenebb legyen.

Válassz készletünkből,
vagy tervezzük meg
közösen, megvalósítjuk
elképzeléseidet nagy
méteráruválasztékunkból.

Hitvallásom:
Minden ember egy egyszeri, megismételhetetlen csoda.
Hiszem, hogy az embereknek nem szabad leértékelniük
saját értékeiket, és nem szabad hagyniuk, hogy ezt mások
megtegyék. Mindenkiben 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.
Legyél önmagad!
Elizabeth Nardo

Bemutatjuk az immár 3. évtizedébe lépett

Elizabeth Nardo

Engedjétek meg, hogy egy picit bemutassam nektek
a helyet, ahol az álmokat valóra váltjuk, hiszen
rendkívül büszkék vagyunk mindarra, amit az elmúlt 20 évben hoztunk létre. Egy alig 40 négyzetméteres üzlettel indultunk, és mára egy közel 180
nm-es, gyönyörű szalonnal büszkélkedhetünk, mely
egy olyan különleges, 21. századi arculatot kapott,
melyben az esztétika és a praktikum találkozik.
Látványvarrodánk egy kuriózum, hiszen láthatjátok, hogyan készülnek modelljeink az első öltésektől az utolsóig.

birodalmat

A próbák elszeparáltan, egyszerre több helyszínen, egy időben, egymástól függetlenül, külső
idegen szemek elől elzárva történnek, megteremtve
az ilyen ruhák kiválasztásához szükséges hangulatot. Nem nyitnak ránk, nem látnak be a folyosóról.
Mindezek rendkívül fontosak egy menyasszonyi
vagy egy alkalmi ruha kiválasztásánál, hiszen komoly döntés előtt állunk: megtalálni a számunkra
megfelelőt a ruhában is.

Személyre szabott ruhatervezés,
-készítés nagy méteráru választékunkból.

A menyasszony legszebb álma,
és a hely, ahol ezt valóra váltják!
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Egyedi
elképzeléseid is
megvalósítjuk.

Elizabeth Nardo Kelly
ENK 191-39

20 év, több mint 5000 elégedett
menyasszony.
Az új évtizedben csatlakozz Te is közéjük.
Merj álmodni, hogy életed egyik legfontosabb napján Te légy a legszebb…
Mindenkinek javaslom, hogy gondolja
végig, mit szeretne az esküvője napján
érezni. Nyilván amellett, hogy mindenki szép akar lenni, azt hiszem, a meghittségre vágynak a legtöbben, és arra,
hogy az adott pillanatban, amikor elkötelezik magukat, teljes harmóniában legyenek a világgal és önmagukkal. Kiválasztani a sok száz ruha közül egyet,
és igent mondani rá. Ehhez olyan ruha
kell, ami a személyiségedhez kapcsolódik, nemcsak látványban, hanem abban is, hogy nem vonja el a figyelmet a
fontosabb pillanatokról.

Biztos vagyok benne, hogy életed nagy
napján olyan gyönyörű szeretnél lenni,
hogy nagymamakorodban is büszke lehess rá. Ezért érdemes nemcsak szép,
de olyan ruhát is választanod, amely
igazán illik hozzád, tükrözi személyiségedet, és megvan benne az az örök
érvényű dolog, amire mindenki vágyik.
A mi küldetésünk, hogy neves párizsi
ruhatervezőinkkel olyan modelleket
terveztessünk minden évben, a legújabb trendek mentén megújuló kollekciónkban, melyek lelked, vágyaid
és személyiséged is tükrözik. Amen�nyiben saját elképzeléssel érkezel
hozzánk, lehetőséged van arra, hogy
látványvarrodánkban elkészítsük számodra az „álomruhát”.
Bízunk benne, hogy te is elégedett
menyasszonyunk leszel.
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Elizabeth Nardo Curvy
ENC 208-08

Nőies szépség – Plus Size ruhák
az Elizabeth Nardo kínálatában
Teltkarcsúak divatja – nálunk 58-as méretig találhat ruhát
Hitvallásunk, hogy minden nő egyedülálló szépség. E szépség fénye pedig csak emelhető, és ez nem
függ kortól vagy testalkattól.
Párizsi ruhatervezőinktől a 2021-es évi kollekciónkban is számos meseszép menyasszonyiruha
modellt rendeltünk változatos fazonban, melyek a
teltkarcsú hölgyek számára is előnyösek.
Egy jó szabásvonal segít abban, hogy a szemünket a legszebb testrészeinkre irányítsák, és amivel
nem vagyunk elégedettek, az rejtve maradhasson.

Igény szerint magas minőségben, egyéni megrendelésre, mérték után látványvarrodánkban egyedi
elképzelések megvalósítása is lehetséges.
Mi a menyasszonyi ruha mellé a kisugárzást adjuk, azt, hogy megélhesd a nőiességed csodáját és
a felszabadult boldogságot, mely az egész esküvőt
áthatja majd. Ezáltal nemcsak a vendégek, hanem te
magad is gyönyörűnek látod magad a jeles napon,
és egy önfeledt, csodálatos élmény részese lehetsz.

Elizabeth Nardo Curvy
ENC 218-02

Elizabeth Nardo Curvy
ENC 218-06

Elizabeth Nardo Curvy
ENC 218-13

Self Branding
Egyéniséged, mint a Te márkád!
Jelenetkezz be Styling Exkluzív
szolgáltatásunkra!
Elizabeth Nardo
20/949-4892

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
stílustanácsadás
Kiadja: Elizabeth Nardo, 2021
A magazint tervezte: Merényi Tamás
info@merenyitamas.hu, 70/319-0340

Egyes modelljeinket már

webshopunkon keresztül is megrendelheti:
www.shop.elizabethnardo.hu

