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Helyezd magad kényelembe, és engedd meg, 
hogy immár 15. alkalommal megjelenő stí-
lusmagazinommal elvarázsoljalak egy kis 
időre.

A legfontosabb számomra, hogy aki bejön 
az Elizabeth Nardo Fashion House-ba, jól 
érezze magát és élvezze azt az egyéni odafi-
gyelést, melynek során közösen megtaláljuk 
a stílusát, és a legszebbet hozzuk ki belőle.

„Érzéki megjelenés a felejthetetlen alkal-
makon”, párizsi menyasszonyi ruhaterve-
zőink ezt a gondolatiságot igyekeznek visz-
szaadni az Elizabeth Nardo Fashion House 
számára készített menyasszonyiruha-kollek-
cióikban.

Fő profilunkat a menyasszonyiruha-köl-
csönzés, az alkalmi, báli, koszorúslány- és 
örömanyaruhák évről évre megújuló kollek-
ciója – melyből ízelítőt találnak a magazin-
ban – mellett a méretre készített egyedi női- 
és férfiruha-tervezés és kivitelezés jelenti. 
Az öltözékek magas minőségben, egyéni 
megrendelésre, mérték után készülnek.

Az Elizabeth Nardo Fashion House termé-
keit saját értékrend és stílusjegyek alapján 
tervezzük, magas minőségi követelmények-
nek megfelelően saját látványvarrodánkban 
készítjük el.

Ha nem sikerül megtalálni az elképzelése-
idnek megfelelő modellt készletünkben, mi 
segítünk megtervezni és széles méteráru-vá-
lasztékunkból látványvarrodánkban megva-
lósítani a megálmodott egyedi modellt.

A személyes tanácsadás során felmérjük 
az alkati sajátosságokat, az egyéni stílus- és 
színvilágot, és ezek figyelembevételével fa-
zonokat, anyagokat, színárnyalatokat aján-
lunk.

Következő fázisban kezdődik el a sze-
mélyre szabott tervezés és kivitelezés.

Az eredmény: egy álom ruha, amely töké-
letesen áll, gyönyörű alapanyagokból, a leg-
megfelelőbb fazonban.

Bízunk benne, hogy minden igényt kielé-
gítő szolgáltatásaink eredményeként min-
denki megtapasztalhatja azt a különleges 
élményt, amit az általunk készített ruhaköl-
temények nyújtanak immár közel 20 éve a 
hölgyeknek és az uraknak egyaránt.

Idei magazinunkban – most már hagyo-
mányőrző módon – elégedett vásárlóink be-
számolóit is olvashatják, akik az Elizabeth 
Nardo Fashion House kollekciójában talál-
ták meg álmaik ruháját.

Kívánjuk és reméljük, hogy a 2018. évi si-
kereidhez is hozzájárulhatunk divatházunk 
kollekcióival.

Téged is várunk szeretettel:

Elizabeth Nardo

Beköszöntő
Mi segítünk megtalálni a saját stílusod
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Az Elizabeth Nardo Fashion House-
ban, lépést tartva az igényekkel, a 
2018-as koszorúslánydivat jegyé-
ben a legújabb tervezésű ruháinkat 
úgy készítettük el, hogy azok végte-
len módon variálhatóak legyenek, 
és a Nagy Nap után is bármikor újra 
viselni tudd egy szép nyári estén 
vagy egy elegáns eseményen.

Legújabb báliruha-kollekciónk 
pedig olyan egyedi stílusú, egyéni 
vonalvezetésű, különleges anya-
gokból készült modellekből áll, 
amelyekkel koktélpartykon, külön-
böző rendezvényeken különlege-
sen egyedivé teheted a megjele-
nésed.

Alkalmi, báli és koszorúslányruhák

54

Frizura: Mátrai Klára
Smink: Szigeti Szalon  
– Svegál Zsófia 20/529-2888
Papírvirág: Papírvirág dekoráció, Pécs
Fotó: Vivat Photo

Megvalósítjuk saját 
elképzeléseid is  
nagy méterárú-  

választékunkból.



76

Egyes modelljeinket 
már webshopunkon keresztül 

is megrendelheti: 
shop.elizabethnardo.hu
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Napjainkban a koktélruha a fél formális, azaz a 
nem túl formális események ruhadarabja, mely-
ből egy biztos, a bokának ki kell villanni. Egyre 
több alkalommal átveszi a helyét a hosszú estélyi 
ruháknak szalagavatókon, esküvőkön is. Estélyi-
ben 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. Amennyi-
ben kínálatunkban megtalálod az „igazit”, Rád 
igazítjuk.

Ha egyéni elképzelésed van, akkor csak a 
fantázia szabhat határt. Személyre szabott stí-
lustanácsadással gyönyörű alapanyagokból lát-
ványvarrodánkban 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.

Ami egyetlen nő gardróbjából sem hiányozhat – „only for you”

A KOKTÉLRUHA
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Modelljeink többféle színben rendelhetők. Igény szerinti elképzeléseid is megvalósítjuk.
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Menyasszonyi cipők, Claudio Dessi, Morandi

Minden hölgynek, aki megtalálta a megfelelő ruhát – legyen 
az alkalmi, menyasszonyi vagy hétköznapi viselet – még szük-
sége van egy dologra, a tökéletes fehérneműre.

A jó fehérnemű létfontosságú alkotóelem a  ruha kinéze-
tében, 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 meg-
felelő fehérnemű: egy jó megjelenést kölcsönző melltartó és 
egy alakformáló body control.

Az esküvői melltartó nemcsak a menyasszony komfort-
ját határozza meg, hanem a ruhában való teljes megjele-
nését is. A helyesen viselt melltartó meg tudja emelni a 
mellet, ezzel kialakítva a menyasszony ideális testaránya-
it, a Nagy Napon.

Az Elizabeth Nardo Fashion House a 70/A mérettől 
egészen a 110/F méretig melltartókat és kiváló gumíro-
zott body control alakformálókat kínál ügyfeleinek, me-
lyek a hétköznapi viseletek, alkalmi ruhák alatt megbújva 
járulnak hozzá a tökéletes alakhoz. Profi szakembereink 
segítenek a megfelelő melltartó és body control kiválasz-
tásában.

Hiszen ezen a téren is sziporkázó sikerélményre vá-
gyunk, és nem egy kellemetlen megjelenésre.

Az Elizabeth Nardo ruha a hozzá illő tökéletes fehér-
neművel mindenkiből a lehető legtöbbet és legszebbet 
hozza ki.

A felsőrendű alsónemű

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

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 szalonunk-
ban mi jó minőségű, divatos bőrcipőket forgalmazunk, amit a későbbiekben is tud használni – ellentétben 
egy szaténcipővel.
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A büszke, elegáns férfi

1918

Bespoke öltönyök
Az elegancia a siker kulcsa mind az üzleti élet-
ben, mind a magánéletben. Azokra a férfiakra, 
akik tudják, mit akarnak, egyre inkább az a jel-
lemző, hogy nemcsak különleges alkalmakkor 
viselnek öltönyt, hanem a hétköznapokon is stí-
lusosan öltöznek.

Egy olyan férfi, akinek fontos a megjelenés 
és magabiztosságot szeretne sugallni, vagy 
egyszerűen csak jól akar kinézni akár az üzleti 
életben, akár vőlegényként az esküvőjén, a leg-
megbízhatóbb és legtökéletesebb választás egy 
testre szabott öltöny.

Az angolul „bespoke”-nak nevezett öltöny az, 
amelyet kezdettől fogva egyénre szabnak.

A szó klasszikus értelmében ezek az igazi „csi-
náltatott” öltönyök.

Az Elizabeth Nardo Fashion House kizárólag 
„bespoke” öltönyöket készít, tehát maga szab-
ja ki és készíti el vevői öltönyeit, mert hiszünk 
a kézművesmunka értékében és abban, hogy 
kizárólag ez a típusú öltöny képes megadni az 
egyediséget. Ha jó, akkor minden részletében 
a tulajdonosára készült. Az úgy áll az emberen, 
ahogy semmi más, mintha rá öntötték volna. 
Ezért nem lehet összehasonlítani a konfekciós 
árukkal.

A jó öltönyt mindig kényelmes viselni. Ez a faj-
ta férfiöltözet eredetileg sportruházatként kezd-
te pályafutását, teniszezés, golfozás, vadászat, 
lovaspoló közben egyaránt kedvelt viselet volt, 
ezért úgy kellett kialakítani, hogy mind anyagá-
ban, mind szabásában kényelmes legyen, hi-
szen így volt kifogástalan a komfortérzet.

Az igazán jó öltönynek a mai napig ez a felté-
tele. A konfekcióöltöny ma már egyre kevesebb 
férfinak illik az alakjához.

Ha Ön olyan öltönyt szeretne, amit „igazán 
önre öntöttek”, akkor fontos a testalkat figyelem-
bevételével készíteni azt.

Természetesen sok egyéb apróságot is figye-
lembe kell venni ahhoz, hogy a megjelenés töké-
letes legyen. Az Elizabeth Nardo Fashion House-
nál kiválaszthatja az anyagot, megbeszéljük a 
fazont és elkészítjük Ön számára a klasszikus, 
kézi kidolgozás hagyományainak megfelelően a 
tökéletes öltönyt.

Ez az a szaktudás és szenvedély, amely az ap-
rólékosan kidolgozott részletekben megjelenik, 
és amely ezután viselőjének is biztosítja az ele-
gáns megjelenést.

Az Elizabeth Nardo Fashion House méretes 
öltönyei az egyéni elképzelések megvalósítása 
mellett teljesen eleget tesznek minden kényel-
mi és minőségi elvárásnak is, melyet egy jó öl-
tönytől elvárhatunk.

Az a csipetnyi extravagáns luxus, amit a di-
vatos esküvői öltönyök sugároznak magukból, 
felkeltik a figyelmet és tiszteletet parancsolnak, 
fontos, hogy stílusában, színében a menyasz-
szony ruhájával kiegészítsék egymást, harmoni-
záljanak.
Az Elizabeth Nardo Divatház a férfit is tetőtől 
talpig öltözteti, így praktikusan, könnyedén 
dísz mellényét, ingjét és cipőjét is kiválaszthatja 
nálunk, így leendő feleségét méltán büszke tar-
tással, elegánsan vezetheti az oltár elé.

Hitvallásom:

Minden ember egy egyszeri, megis-
mételhetetlen csoda. Hiszem, hogy 
az embereknek nem szabad leér-
tékelniük 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 egyénisé-
gedet és stílusodat, s nem hagynád, 
hogy elvesszél a szürke tömegben. 
Legyél önmagad!

Elizabeth Nardo



Nagyon sok jót hallottam az Elizabeth Nardo Divatházról. Első alkalommal 
Elizabeth fogadott bennünket, aki nagyon kedvesen, segítőkészen állt ren-
delkezésünkre. Beszélgetésünk során tájékozódtunk mind a ruhákról, mind 
a szalon és a látványvarroda működéséről. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon 
precíz, alapos  és megbízható munka áll a háttérben, mindemellett abszolút 
a vendégek elégedettségére törekednek.

Ekkor már tudtam… a legjobb helyen járok!
Ruhám kiválasztásánál Ildikó segített. Nagyon féltem, hogy honnan fo-

gom tudni, melyik lesz az igazi, hiszen annyi gyönyörű modell van… Sorra 
vettük a katalógusban szereplő ruhákat, és a bőséges kínálatból 
kiválasztottam azokat a modelleket, melyeket szerettem volna 
felpróbálni. És igen… amikor megpillantottam magam abban a ru-
hában, egyszerűen elállt a lélegzetem és a könnyeimmel küszköd-
tem. Azt hiszem, ez volt az az érzés, amire vártam.

Menyasszonyi ruhámhoz hasonlóan vőlegényemnek is szeret-
tünk volna valami különlegeset. A ruhám anyagával, színével harmo-
nizáló Bocskai öltönyt választottunk, amit abszolút az elképzeléseink-
nek megfelelően szabtak rá. A végeredménnyel teljesen elégedettek 
voltunk. A gyönyörű kiegészítőkkel ezt már csak fokozni lehetett, és a 
koszorúslányruhákat is innen választottuk.

Esküvőnk napján úgy láttam magunkat, ahogy elképzeltem… a ru-
hák gyönyörűek voltak és viselésük nagyon nagy öröm volt!  

Kitti és Krisztián Rólunk m
ondták

 www.forandig.hu
 info@forandig.hu

Forandig Kft.  –   Pécs, Király u. 66. (Király ház)  +36 30 900 2903; 
  Pécs, Szabadság u. 28.  +36 20 800 2903

| könyvek |
| magazinok |
| termékkatalógusok  | 
| reklámszórólapok |
| marketinglevelek |
| prospektusok |
| dossziék |

FORDÍTÁS • GRAFIKA • NYOMDA
| honlapok |  
| kiadványok | 
| oktatóanyagok |  
| kezelési útmutatók |
| bizonyítványok | 
| prospektusok | 
| szerzôdések | 
| iratok | 

Látogasd meg facebook oldalunkat is, ahol akcióinkról értesülhetsz!  forandig

| címkék | 
| borítékok |
| levélpapírok |
| névjegykártyák | 
|  megállítótáblák |
| vevôkártyák |
| plakátok | 
| molinók |

| CD-k | 
| webdesign |
| arculattervezés |
| videofilm-készítés |
| üzletdekoráció |
| pólónyomás |
| betûvágás |

Mi nemcsak az öltönyét és a díszmellényét készítjük el méretére, 
de ingét és cipőjét is megvásárolhatja nálunk!
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Büszke tündöklés – avagy a tanúk és örömszülők megjelenése

NŐI LÉTÜNK MEGÉLÉSE  
GYERMEKÜNK MENNYEGZŐJÉN

A tanúk, az örömszülők és a koszorúslányok megje-
lenése az esküvőn kiemelten fontos, hiszen az ifjú 
pár után ők azok, akik a legelőkelőbb helyet foglal-
ják 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 ér-
zékéről, így egyértelmű, hogy örömanyaként is szé-
pek 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 felejt-
hetetlen legyen ez a Nagy Nap, amikor gyermeke 
kirepül a családi fészekből.

Mindezt szem előtt tartva divatházunk a komp-
lett 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. 2018-as kínálatunkban exkluzív mo-
dellekkel, fiatalos, extrémebb és visszafogottabb, 
klasszikus vonalvezetésű fazonokkal, tengernyi ki-
egészítővel és vadonatúj megoldások sorával vár-
juk.

Természetesen, ahogy az Elizabeth Nardo Fa-
shion House teljes kínálatára igaz, ha ön nem ta-
lálja meg az elképzeléseinek megfelelő modellt 
készletünkben, mi segítünk megtervezni és szé-
les méteráru-választékunkból látványvarrodánk-
ban megvalósítani az ön egyedi álmát.

Az igazi öröm számunkra is az örömszülők örö-
me!

Kedves Elizabeth!
Talán emlékszik rám, alig két hete vettem önnél egy álom-
szép sötétkék, selyemfestéses örömanyaruhát. Nos, szomba-
ton megvolt az esküvő a templomban és a vacsora és buli a 
Zsófia rendezvényhajón, és bizony mindenkinek tátva maradt 
a szája, amikor meglátott, és sokan kérdezték, hogy hol sze-
reztem a ruhát. Még keringőztem is a fiammal ebben a szép-
séges öltözékben. (Azt kell mondanom, hogy ráadásul még az 
árai is alacsonyabbak a minőséghez, kivitelezéshez képest.)

Én széltében-hosszában terjesztem, hogy ilyen szalon az 
országban sincs, legközelebb csak Londonban, ahol a vevőt 
ilyen körültekintően, udvariasan és gondosan kiszolgálják 
jó körülmények között, és természetesen mindenkinek meg-
adom a pontos címet is.

Nagyon szépen köszönöm, hogy szaktudásával hozzájá-
rult az esküvőn a sikeremhez, ami azért egy korombeli nőnek 
már ilyen komoly segítség nélkül nehezen ment volna.
 
Kívánom, hogy üzleti sikerei folytatódjanak, és művészi ér-
zékével sokaknak szerezzen további örömöket.
Jó egészséget és minden jót kívánok!

Magdolna

2322



Rólunk m
ondták
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A fiam esküvőjére készültünk. Szükségünk volt 
egy vőlegényöltönyre, az örömapa és örömanya 
ruhájára. Amit tudtam, hogy nagyon csinosak 
szeretnénk lenni. Az egész várost bejártam, hogy 
megtaláljam a megfelelőt. Öltönyt még csak-csak 
találtam, de olyan ruhát, ami az én elképzelésem 
volt, nem. Ekkor mentem be az Elizabeth Szalon-
ba. Elizabeth nagyon kedvesen fogadott. Elmondtam neki az elkép-
zelésemet, s megerősített abban, hogy rám szabva elkészítik. A ruhaanyagért sem kellett 
futkosnom, csak ki kellett választanom, ami nekem a legjobban tetszett. Aminek nagyon 
örültem, hogy a férjem és fiam öltönyét is elkészítik, maximálisan a fiam elképzelése alap-
ján. Nagy megkönnyebbülés volt, mivel nem kellett tovább keresgélni, s egy helyen min-
dent megkaptunk. Már az első próbán kiderült, hogy Ildikó profi, csodálatosan megvarrta az 
„álom ruhámat”. Ami még nagyon tetszett, hogy minden kiegészítőt pl. cipő, ing, táska, meg 
tudtuk vásárolni a ruhához, öltönyökhöz. 

Nagyon jól éreztük magunkat a ruhákba, mert nagyon kényelmesek voltak, hiszen ránk 
szabták őket. 

Köszönjük.
Egy elégedett örömanya

Dombi család
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Zsófi és a család
Utoljára a nővérem esküvő-
je miatt, három évvel azelőtt 
jártam Elizabethnél, mégis 
amikor tél végén megjelen-
tünk menyasszonyi ruhát 
keresve, a hölgyek pontosan 
emlékeztek a stílusomra, íz-
lésemre, még arra is, hogy 
pontosan milyen ruhát al-
kottunk meg akkor, közösen. 
Ennek köszönhetően hamar 
rá is találtunk egy csodálatos, 
hozzám és a helyszínhez tökéletesen illő ruhára. Mégsem az volt, amit megálmodtam. 
Ahogy közeledett az esküvő, egyre inkább elbizonytalanodtam. A következő alkalom, 
amikor a szalonban jártunk, alig másfél hónappal az esküvő előtt volt. Addigra készen 
voltak édesanyám ruhái, a koszorúslányruhák, valamint a menyecskeruhám is kezdte 

végső formáját magára ölteni. Gyönyörűek voltak, ennek ellenére nem volt felhőtlen az öröm, amit Eliza-
beth rutinos szemével észre is vett. Ekkor elmondtam neki a menyasszonyi ruha felőli aggodalmaim, de ő 
megnyugtatott, hogy sosincs késő megkeresni „A ruhát”. Végtelen megkönnyebbülésemre az akkor épp 
csak kicsomagolt új kollekcióban meg is találtuk azt a ruhát, ami végül „Zsófi ruhája” lett. Így Elizabethnek 
és csapatának köszönhetően júliusban megélhettük a tökéletes esküvőt a tökéletes ruhákban. A szalonban 
tapasztalt rutin, precizitás, minőség és közvetlenség miatt mindig ide fogunk visszatérni, ha egyedi és kü-
lönleges, pontosan ránk szabott, az alkalomhoz és személyiségünkhöz illő ruhában szeretnénk tündökölni.Ró
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Vajon céljaid eléréséhez tudásodon felül 
megjelenésed is hozzásegít?
Ismerd meg céljaidhoz vezeto utad azáltal, hogy tudod:

mi az, ami jól áll neked,
mely színekben ragyogsz igazán,
hogyan hozhatod ki önmagadból a legtöbbet,
hogyan lehetsz magabiztos és hiteles

Ismered saját rejtett értékeidet?
El tudod fogadni hiányosságaidat?
Tudod szeretni önmagad?
Te rombolod vagy építed személyes márkádat?
Szerinted tényleg annak látnak mások, mint aminek Te látszani szeretnél?

Építsd ki saját márkád és legyél:
sikeres, magabiztos nő, aki boldog az életben,
sikeres mint nő, mint anya, mint munkatárs, mint feleség, mint barát,
aki harmóniában van önmagával és a világgal,
akinek megjelenése mutatja külső és belső értékeit,
akinek megjelenése magabiztosságot, önbizalmat és kiegyensúlyozottságot sugároz,
aki mellett jó lenni.

Tanuld meg a személyes márkaépítés művészetét!

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. Légy önmagad!

Jelentkezz most új Styling Exclusive szolgáltatásunkra.

Self-Branding 
Egyéniséged, mint a Te márkád!

  hogy mások szépnek látnak téged!”“ Az én sikerem...

„Káprázatos vakító ragyogás”

Elizabeth Nardo
A káprázatos nők stylistja

d:

A hétköznapokban is nőiesen és elegánsan, személyre szabott méretes  
ruhakészítés a tökéletes megjelenésért.

Tervezzük meg együtt a következő ruhádat, ruhatáradat. 

Broadway
A hétköznapok eleganciája

29
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Első utunk az Elizabeth Nardo Fashion House-ba veze-
tett anyuval és a koszorúslányokkal. Régóta kinéztem 
magamnak egy ruhát. A katalógusok átnézése után 
sokféle ruhát válogattunk össze, és kezdődhetett a 
próba. :)  Ildikó segített a jó irányba terelni, profiz-
musa és kedvessége nagyon magával ragadott min-
ket. A második ruha meghozta a várva várt élményt! 
Mindenki érezte hogy ez „A ruha”. A próbákon rengeteg jó tanáccsal, öt-
lettel láttak el minket, hogy minden tökéletes legyen a Nagy Napon. Elizabethnek köszönjük, 
hogy hosszas keresgélés után sikerült ott egyhelyen megtalálni mindent! Piroskának köszön-
hetően tökéletesen passzolt a ruha rám! Köszönjük még egyszer a fantasztikus munkát!

Miután meghívást kaptunk a Máltai Lovagrend Szent János báljára, bu-
dapesti lévén azonnal körbejártam a fővárosi szalonokat, de sajnos nem 
találtam az elképzelésemnek megfelelő modellt. Így az interneten  bön-
gészve találtam rá erre a gyönyörű pécsi „ékszerdobozra”, az Elizabeth 
Nardo Fashion House-ra és a báli ruhák között rögtön beleszerettem 
az egyik Miss Párizs modellbe. Egy rövid időpont-egyeztetés után a 
szalonban nagyon kedvesen fogadtak. A ruha élőben még csodálato-
sabb volt, mint amire vártam. Nagyon megörültünk annak, hogy a 
szalonban a gyönyörű kész modelleken kívül egyéni elképzeléseket 
is megvalósítanak, így azonnal megrendeltük édesanyám ruháját is. 
A bálon nagy sikert arattunk. Mindenkinek szívből ajánlom, hogy ne sajnál-
ják ezt a kis utazást, mert olyan profizmussal, szakmai hozzáértéssel talál-
kozhatnak, mely a mai világban egyedülálló.

Az Elizabeth Nardo Fashion House a harmadik menyasszonyi ruhaszalon volt, amit felke-
restem. Ennek köszönhetően már volt egy körülbelüli elképzelésem a ruhát illetően, egy 
klasszikus „királykisasszonyos”-t szerettem volna.

A ruhapróbára szüleim és a jövendőbeli férjem kísértek el. Fontos volt számomra, hogy 
a választásnál a vőlegényem is jelen legyen, mert szerettem volna, ha neki is tetszik az, amit 
én szépnek ítélek meg. 

Az egyelten nehézséget a bőség zavara okozta, a választás mégis egyszerű volt. Amint 
belebújtam a későbbi menyasszonyi ruhámba, azonnal beleszerettem, és éreztem azt, hogy 
ez az ÉN ruhám.

Az elején őszintén szólva laikusként kicsit féltem attól, hogy be lehet-e szűkíteni a 
ruhát az én méretemre úgy, hogy ez külső szemlélő számára észrevétlen maradjon. Hála a 
varrónők profizmusának, azonban a ruha olyan lett, mintha rám öntötték volna. 

A méretre alakítás mellett a varratással is maximálisan meg voltunk elégedve, ugyanis 
a vőlegény számára az itt kiválasztott minőségi anyagból készíttettünk mellényt hozzá illő 

nyakkendővel.
Elégedettségünk minden téren teljes volt, őszinte szívvel tudom ajánlani mindenkinek az 

Elizabeth Nardo Fashion House-t.

Orsi és Péter

Tünde és édesanyja, Tünde

Vivien és André



A magyar hagyományok szerint a menyasszony éj-
félkor veszi fel a menyecskeruhát, és ekkor kezdődik 
a menyecsketánc is.

Az Elizabeth Nardo Fashion House menyecske-
ruha-modelljei bérelhetők, megvásárolhatók, vagy 
igény szerint egyedi elképzelések is megvalósítha-
tók.

Kiválasztásnál fontos szempont a menyasszo-
nyi ruha stílusához passzoló modell mellett dön-
teni, hogy legyen egy jól meghatározott stílusa az 

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

A menyecskeruha

„Mi elkészítjük álmaid 
menyecskeruháját, 

vagy tervezzük meg együtt!
„
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Bemutatjuk 
     az Elizabeth Nardo  birodalmat

Engedjétek meg, hogy egy picit bemutassam nek-
tek a helyet, ahol az álmokat valóra váltjuk, hiszen 
rendkívül büszkék vagyunk mindarra, amit létre-
hoztunk.

Tavalyi számunkban már bemutattuk látvány-
varrodánkat, ami egy kuriózum, hiszen ügyfeleink 
láthatják, hogyan készülnek a modellek az első öl-
tésektől az utolsóig.

Szalonunk immár közel húsz éve van a piacon, 
folyamatosan fejlődtünk. Jelenleg 160 nm-en egy 

olyan különleges, 21. sz-i új arculatot kapott, mely-
ben az esztétika és a praktikum találkozik, teljesen 
elszeparáltan folyhatnak a próbák több helyszínen 
egy időben, egymástól függetlenül, külső idegen 
szemek elől elzárva. Megteremtve az ilyen ruhák ki-
választásához szükséges miliőt és hangulatot, nem 
nyitnak ránk, nem látnak be a folyosóról. Mindezek 
rendkívül fontosak, hiszen a menyasszony életében 
a ruhaválasztás terén  komoly döntés előtt áll, meg-
találni az igazit a ruhában is.

Köszönetnyilvánítás!

Már egy ideje terveztük, hogy szép új, kényelmes és látványos varrodát szeretnénk, és az élet 
úgy alakult, hogy erre lehetőségünk nyílt, és gyorsan kellett cselekedni. Már a szezon kellős kö-
zepén jártunk, és ilyenkor a költözés a sok munka mellett nem egyszerű. Szerencsénkre olyan 
profi mesterek voltak a segítségünkre, akik gyorsan és precízen dolgoztak és szállították a szük-
séges dolgokat. Majd októberben a szalon többi helyiségét is ugyanezzel a profizmussal két 
hét alatt varázsolták újjá. Itt is szeretném megköszönni Reischl Anikó lakberendezőnek a csodás 
terveket, továbbá a Horjákmester Bt.-nek – Horváth Kornél – a teljes körű kivitelezést, az NT–Bú-
tornak – Nagy Zsolt – a szép bútorokat, a Profi Padlónak – Magyar Zoltán – a minőségi anyagokat.

Reischl Anikó – lakberendező – style & design, tervezés, új ingatlan, felújítás, átalakítás, 
belső terek funkcionális tervezése, egyedi bútortervezés.
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„Az én sikerem…

hogy mások szépnek látnak téged!”

„Káprázatos vakító ragyogás”
Elizabeth Nardo

a káprázatos nők stylistja

A menyasszony legszebb álma, 
és a hely, ahol ezt valóra váltják!
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Tökéletes érzés a tökéletes napon 
– Az Elizabeth Nardo menyasszonyok

Menyasszonyok

Merj álmodni, hogy életed egyik legfontosabb nap-
ján Te légy a legszebb…

Mindenkinek javaslom, hogy gondolja végig, 
mit szeretne az esküvője napján érezni. Nyilván 
amellett, hogy mindenki szép akar lenni, azt hi-
szem, a meghittségre vágynak a legtöbben, és arra, 
hogy az adott pillanatban, amikor elkötelezik ma-
gukat, teljes harmóniában legyenek a világgal ma-
guk körül. Kiválasztani a sok száz ruha közül egyet 
és igent mondani rá. Ehhez olyan ruha kell, ami a 
személyiséghez 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 nagymamako-
rodban is büszke lehess rá. Ezért érdemes nemcsak 
szép, de olyan ruhát is választanod, amely igazán 
illik hozzád, tükrözi személyiségedet, és meg van 
benne az az örök érvényű dolog, amire mindenki 
vágyik.

Az Elizabeth Nardo Fashion House-ban több 
mint 500 menyasszonyi ruha közül választhatod ki 
a nagy „Ő”-t, melyet meglátva a vendégeknek, és 
persze a vőlegénynek is leesik az álla.

A mi küldetésünk, hogy neves párizsi ruhater-
vezőinkkel olyan modelleket terveztessünk – min-
den évben a legújabb trendek mentén megújuló 
kollekciónkban – melyek lelked, vágyaid és szemé-
lyiséged is tükrözik. Ennek alapkövei a minőség és 
az az eredeti ötletek, a letisztultság, a lágy vonalve-
zetés, a modernizmus, a  kézműves jellegű kidol-
gozások, applikációk, rátétek, kristálydíszítések, a 
nemes anyagok használata, mint a tüllök, csipkék, 
selymek. Ezek összhangjából áll össze egy menyasz-
szonyi ruha.

Vőlegényednek, rokonaidnak a Te lényed, önma-
gad vagy egyedi. A menyasszonyi ruha kiválasztá-
sánál pontosan ezt az egyediséget kell kiemelni a 
kívánt hatás eléréséhez.

4140 Elizabeth Nardo Paris Elizabeth Nardo Paris
ENP  183-20 ENP  183-26

END  172-26
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ba vezetett. Olyan menyasszonyi ruhát szerettem volna, amely illik az egyéniségemhez, tükrözi a 
személyiségemet, és volt néhány konkrét elképzelésem is. Őszintén egy picit félve, de annál izga-
tottabban érkeztem a szalonba, hogy megtalálom-e a számomra tökéletes ruhát. Igazán közvetlen, 
kedves és szakértő személyzet fogadott. Elbeszélgettünk Elizabethtel, hogy kiderüljön, milyen ruha 
illik hozzám a leginkább. Majd végiglapozva egy szebbnél szebb ruhákat tartalmazó katalógust, el-
mondtam, hogy melyikben mi volt dekoratív számomra. Mikor végigértünk, Elizabeth mutatott egy 
ruhát, egy pillanat múlva már hozták is, hogy próbálhatom. Ahogy felpróbáltam és belepillantottam 
a tükörbe, éreztem, hogy az lesz az én ruhám, elakadt a szavam, csodaszép volt! A férjem (akkor 
még vőlegényem) elkísért, gondoltuk, majd felpróbálok néhány ruhát, ami tetszik, ő elmondja a 
véleményét, én pedig választok majd, de nem így történt, az első próba után eldöntöttük, köszönhe-
tően Elizabethnek és kolléganőinek, akik igazán értik a dolgukat, és sugárzott róluk, hogy imádják 
is a munkájukat.

Vőlegényem saját öltönyt szeretett volna. Már előre kinéztünk egy vagány fazont, ami mind-
kettőnknek nagyon tetszet. Elizabeth és segítőkész munkatársai segítségével kiválasztottuk a megfelelő 

színt és anyagot hozzá, majd levették a méreteket.
Elérkezett az esküvőnk előtti ruhapróba, vártuk már nagyon. A ruhámat tökéletesen rám igazították az ügyes kezű var-
rónők, anyukám, aki velem volt, nem is bírta könnyek nélkül, ez mindent elárult számomra. Miután a kesztyű és fátyol 
is felkerült, mesébe illően éreztem magam. 
Természetesen ezt nem láthatta a kedvesem, viszont ezután következett az ő ruhapróbája. Teljesen elérzékenyültem, mi-
kor megpillantottam, varázslatos munkát végzett az aranykezű szabó. A mellény, az öltöny, minden apró részlet mintha 
rá öntötték volna.
Leírhatatlan volt a boldogság a Nagy Napunkon, a legcsodálatosabb nőnek éreztem magam. A pozitív visszajelzések, 
az elismerő szavak és tekintetek alátámasztották, hogy a legjobb döntés volt Elizabeth Nardót és csapatát választani!
Hálás köszönet a kellemes hangulatért, a profi együttműködésért és végeredményért Elizabethnek, aki veleszületett 
tehetség a szakmában, a varrónőknek, Piroskának és Ildikónak, és a szabó úrnak, Lászlónak, akik csodálatos munkát 
végeztek, valamint a kedves és segítőkész Editnek!

Liána & Tamás

ENL  184-35

Elizabeth Nardo Lady

END  172-10

Elizabeth Nardo Díva



44 Nőies szépség – Plus Size ruhák 
az Elizabeth Nardo kínálatában

Teltkarcsúak divatja – nálunk 58-as méretig találhat ruhát

Hitvallásunk, hogy minden nő egyedülálló szép-
ség. E szépség fénye pedig csak emelhető, és ez 
nem függ kortól vagy testalkattól.

Párizsi ruhatervezőinktől a 2018-as kollekci-
ónkban is számos meseszép menyasszonyi ruha-
modellt rendeltünk változatos fazonban, melyek a 
teltkarcsú hölgyek számára is előnyösek. Egy jó sza-
básvonal segít abban, hogy a szemünket a legszebb 
testrészeinkre irányítsák, és amivel nem vagyunk 
elégedettek, az rejtve maradhasson.

Az extrém fiatalos daraboktól a visszafogott, klasz-
szikus vonalvezetésű ruhákig nálunk minden fellel-
hető. De igény szerint magas minőségben, egyéni 
megrendelésre, mérték után látványvarrodánkban 
egyedi elképzelések megvalósítása is lehetséges.

Mi a menyasszonyi ruha mellé a kisugárzást ad-
juk, azt, hogy megélhesd a nőiességed csodáját és a 
felszabadult boldogságot, mely az egész esküvőt át-
hatja majd. Ezáltal nemcsak a vendégek, hanem Te 
is gyönyörűnek látod magad a jeles napon, és egy 
önfeledt csodálatos élmény részese lehetsz.

4544
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Plus Size modelljeinkről 
bővebb információ  
szalonunkban.
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Mint a legtöbb esküvőjére készülő menyasszony, én is arra vágytam, hogy rátaláljak az egyénisé-
gemhez legjobban illő, és számomra legszebb menyasszonyi ruhára. 

Az első estélyi ruhámat is itt készítették a szalagavató bálomra. Még emlékszem az érzésre, 
amikor megláttam magam a csodálatos báli ruhámban. Reméltem, hogy álmaim menyasszonyi 
ruhája is ott vár rám az Elizabeth Nardo Fashion House-ban!

A ruha kiválasztására édesanyámmal érkeztem a szalonba. Pazarul berendezett fogadó- és 
próbahelyiségben Elizabeth kedvesen elbeszélgetett velünk, miközben igyekezett felmérni alkatomat, szemé-
lyiségemet. Nem volt pontos elképzelésem arról, hogy milyen menyasszonyi ruhát szeretnék, de úgy gondol-
tam, biztosan megérzem, ha rátaláltam az igazira, ezért többféle fazonú és anyagú ruhát is felpróbáltam. Ildikó 
kedvesen, türelmesen adta rám a szebbnél szebb ruhákat, Elizabeth profi tanácsokkal látott el. Egyre szűkült 
a kör, míg végül kirajzolódott előttem, milyen ruhára is vágyom. Utolsóként ott várt rám a próbafülkében egy 
gyöngyökkel sűrűn kivarrt, nehézselyem, uszályos csoda. Amikor kiléptem a tükör elé, még a lélegzetem is 
elállt a látvány láttán, tudtam, hogy ez az igazi, ez az én ruhám. Édesanyám arcán ugyanazt az ámulatot véltem 
felfedezni.
Az esküvőm napjára Piroska nagy szakértelemmel rám igazította a ruhakölteményt. Segítettek kiválasztani a 
kiegészítő kellékeket is (stóla, hajdísz stb.). Nem volt kérdés, hogy a menyecskeruhámat is itt varratom meg, 
hiszen a szakértelmük garancia volt számomra, hogy az is csodásan fog állni rajtam. Azt éreztem, hogy a szalon 
összes dolgozója profi csapatként azon igyekezett, hogy a Nagy Napon a legszebbnek és a legboldogabbnak 
érezhessem magam. Köszönöm!

És ekkor megtörtént a csoda: miközben fogtuk egymás kezét a férjemmel a Széchenyi téren, a fényképész 
fotókat készített rólunk, egy kislány az édesanyjához futott és gyermeki ártatlansággal azt kiabálta: „Nézd, 
anya, egy hercegnő!” – és én úgy is éreztem magam.

Köszönet érte az Elizabeth Nardo Fashion House minden dolgozójának, hogy munkájuk, szakértelmük és 
profizmusuk eredményeként átélhettem egy ilyen élményt!

Lilla

Rólunk m
ondták
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Dr. Czenczi Anikó ügyvéd
ingatlanforgalmi szakjogász

Szeretettel várjuk INGATLANOKRA szakosodott ügyvédi irodánkban.  

INGATLANÜGYEKBEN nálunk nincsenek problémák, csak MEGOLDÁSOK. 

Nézzen körül weboldalunkon, tájékozódjon, hogy miben tudunk segíteni. 

BIZALOM    –    BIZTONSÁG     –    JOGI GARANCIÁK

Ügyvédi Irodánk:  

8000 Székesfehérvár, Színház u. 8. fsz/2. 
Tel./fax: 22/311-925   06-20/513-6767
E-mail: aniko@czenczi.hu

www.czenczi .hu
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Páromnak és nekem is volt egy határozott elkép-
zelésünk, milyen ruhát szeretnénk a Nagy Napra. 
Ausztriában élünk, a férjem osztrák, így az első kört 
is itt futottuk, kevés sikerrel. Hol, ha nem otthon 
...következő időpont ruhapróba Pécs, na majd itt, 
nem, ez sem jó, nem az igazi... 2 hónap múlva esküvő... Barátnőm aján-
lására felhívtam az Elizabeth Nardo Ruhaszalont. Egy rövid beszélgetés 
után már az első ruha jobb volt, mint az összes eddigi, amit próbáltam, 
aztán a második után azt mondta Elizabeth: „Juj, hogy ez csak most jut 
eszembe, várj, megkeresek egy ruhát. „Na nem is kellett tovább keres-
gélni :) Tökéletes volt! Még pár perc a pénzügyekről, vásárlás, bérlés, 
bármi megoldható. Szerettem volna pár kiegészítőt hozzá – kesztyű, 
bolero – ...minden gyönyörű lett, és amiért külön köszönetet mondok, 
hogy megkíméltek a sok rohangálástól, mert a kényelmes cipőtől a fe-
hérneműig mindent egy helyben megkaptam.

Másnap párommal együtt érkeztünk abban a reményben, hogy talán sikerül az ő különleges öltönyét meg-
varratnunk. És nem csalódtunk! Az öltöny olyan lett, mint azon a képen, ami alapján elkészítették, a rövid 
határidő, az anyag beszerzésének nehézsége és a távolság nem jelentett problémát a lányoknak. A rövid idő 
miatt már csak egyszer tudtam hazajönni, de egy  próba és a páromnak egy tűpróba elég volt a tökéletes vég-
eredményhez! 

A szertartás előtt nem látott a vőlegény de amikor bevonultam és könnyektől csillogott a szeme, tudtam, 
hogy jól választottam, mikor betértem az Elizabeth Nardo Divatházba!

Köszönet a figyelmességért, a gondoskodásért és a hozzáértésért!

Noémi és Robi
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Kiemelkedő teljesítményt nyújtó kolléganőinket 1-1 Oscar-díjjal jutalmaztuk 
az Elizabeth Nardo Fashion House-ban két kategóriában, a menyasszonyi ruhák 

átalakítása terén nyújtott teljesítményéért Sőre Piroskát, és az alkalmiruha-
varrás és értékesítés kategóriában pedig Horváth Ildikót ismertük el az idei 

évben. Ezúton is köszönjük a kolléganők odaadó munkáját.

Az  Elizabeth Nardó Fashion House kiválóságai 

ENF  185-01

Elizabeth Nardo Fresh

END  182-45

Elizabeth Nardo Díva



5756

ENF  185-08 ENF  185-10

Elizabeth Nardo Fresh Elizabeth Nardo Fresh
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ENS  166-37 ENS  166-41 ENS  166-43

ENS  166-45 ENS  166-47

Elizabeth Nardo Star Elizabeth Nardo Star Elizabeth Nardo Star

Elizabeth Nardo Star Elizabeth Nardo Star
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ENK  181-04
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Elizabeth Nardo Kelly

Elizabeth Nardo Kelly
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Elizabeth Nardo Kelly
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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 tanácsadás

Self Branding
Egyéniséged, mint a Te márkád!

Jelenetkezz be Styling Exkluzív
szolgáltatásunkra! 
Elizabeth Nardo
20 / 949-4892

Kiadja: Elizabeth Nardo, 2018

A magazint tervezte: Merényi Tamás
info@merenyitamas.hu, 70/319-0340

Egyes modelljeinket már 
webshopunkon keresztül is megrendelheti: 

www.shop.elizabethnardo.hu
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