Připravili jsme pro Vás speciální nákupní akci

Košile ušité
v Atelieru Féerie
Připojte se k hromadné objednávce a získejte tak
vysokou kvalitu za přiměřenou cenu!
Každý muž chce při práci nejen vypadat dobře, ale také
se cítit dobře. Naše individuálně šité košile dokáží
obojí.

Proč byste si měli košili zakoupit tímto způsobem právě u nás?
·
·
·
·

Výběr kvalitních holandských látek
Zohlednění specifických potřeb a přání
Dostupnost – objednání, změření, vyzkoušení a převzetí v centru Prahy
(v ateliéru či v sídle Vaší společnosti)
Cena srovnatelná s košilemi prodávanými v obchodních centrech

Jak to funguje?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zašlete poptávku s níže uvedenými náležitostmi na adresu info@zabilance.cz
Obratem obdržíte pozvánku k návštěvě krejčovského ateliéru
Výběr látek a detailů v krejčovském ateliéru, vzetí míry
Úhrada 50%ní zálohy v hotovosti (příjem objednávky)
Zkouška první ušité košile do cca 14 dnů od objednávky
Zhotovení všech košil do cca 1 měsíce od objednávky
Osobní převzetí košil a zaplacení v hotovosti

Pozn.: Schůzku lze při větším počtu zájemců sjednat i v sídle Vaší společnosti. Uvedené dodací lhůty
se mohou lišit v závislosti na počtu zájemců a budou předmětem vzájemné dohody.

Doporučený obsah poptávky
·
·
·
·

Jméno, příjmení
Počet a typy poptávaných košil
E-mail, mobil
Doplňující požadavky, např. preferované termíny návštěvy krejčovského
ateliéru, návrh jiného místa setkání, dotazy na košile, látky atp.
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Typy košil
1 – Formální bílá košile (pondělní lehkost)
Působí elegantně a odpočatě po víkendu, dává radost do nového
týdne, je jednoduchá a čistá, symbolizuje nový začátek.
100%ní bavlna, bílá barva, košile na manžetové knoflíky,
knoflíky v barvě košile, kulatá manžeta, polootevřený
límec, monogram
Možné individuální volby: látka v bílé barvě, typ manžety,
typ légy, monogram
2 – Formální košile se vzorkem (úterní nápaditost)
Košile plná překvapení, která chce zaujmout a inspirovat.
100%ní bavlna, kombinace látek, proužek, bílý vnitřní
stojáček, léga a vnitřní manžeta, knoflíky v barvě proužku
přišité bíle, dírky obšívané v barvě proužku, léga
zažehlená, manžeta zkosená kombi, polootevřený límec
Možné individuální volby: barva proužku(ů), barva
knoflíků, barva obšívání, typ manžety
3 – Formální pohodlná košile (středeční komfort)
Košile pro náročný den, která je tu především pro Vás.
60%ní bavlna, jednobarevná košile, knoflíky v barvě látky,
obšívání dírek a přišití knoflíků v o jeden odstín tmavší
barvě, léga přiznaná, manžeta zkosená na dva knoflíky,
polootevřený límec, monogram
Možné individuální volby: barva látky, knoflíků, obšívání
dírek a přišití knoflíků, typ manžety, monogram
4 – Formální atraktivní košile (čtvrteční party)
Košile vhodná do práce i pro volný čas. Nestyďte se vypadat
sexy.
100%ní bavlna, čtvercový vzor látky, průhledné knoflíky,
knoflíky přišité a dírky obšívané barvou proužku, léga
zažehlená, manžeta kulatá (kombi), límec Henri otevřený
Možné individuální volby: barevná kombinace, typ
manžety

5 – Neformální košile (neformální pátek)
V takové košili vyrazíte z práce k vodě nebo na víkend.
60%ní bavlna, krátký rukáv s manžetou, náprsní kapsa,
límec polootevřený, knoflíky ve špičkách límce
Možné individuální volby: barevná kombinace, délka
rukávu, typ manžety, náprsní kapsa, typ límce
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Ceník
Košile bavlna/polyester
1 440,- Kč
Košile 100%ní bavlna
1 690,- Kč
(plus příplatek 60,- Kč za monogram, 200,- Kč za kombinaci dvou látek)
Sada 2 košil
3 500,- Kč
Sada 3 košil
5 000,- Kč
Kompletní sada 5 košil
7 500,- Kč
(V ceně sad košil je zahrnut 2krát monogram a 1krát kombinace dvou látek. Za dodatečné
požadavky jsou účtovány příplatky, viz výše).

Materiály
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