
Svatební speciál
STYLOVÁ SVATEBNÍ MÓDA PRO MUŽE

Objevte elegantní klasiku a nové trendy ve svatební módě pro muže. Najdete
zde vše pro velký vstup!

S naší svatební módou můžete svůj nejkrásnější den ozdobit stylovými
akcenty. Vybírat můžete z různých stylů, střihů a módních kombinací, protože

v dnešní době se oblečení ženicha věnuje téměř stejná pozornost jako
svatebním šatům nevěsty.

Nejdůležitější však je, abyste se ve svatební den cítili pohodlně. Nemusí 
to být vždy klasický oblek. V tento výjimečný den můžete zůstat věrná svému

typu nebo být módně odvážná, aniž byste porušila svatební etiketu.
Ať už máte rádi tradiční nebo sportovní styl, dáváte přednost vzorům nebo
jednobarevným barvám, slavíte zimní svatbu, nebo vás hřeje letní slunce, 

zde najdete módní návrhy a skvělé nápady pro vaši svatbu.



KLASICKÉ A ELEGANTNÍ:
SVATEBNÍ OBLEK PRO

MUŽE

Dobře střižený oblek vypadá velmi slavnostně 
a elegantně. Klasický je třídílný oblek s kalhotami,

vestou a sakem. Díky jednotným barvám 
a rovnému střihu budete na svatbě vypadat jako
pravý gentleman. Třídílný oblek v klasické černé
barvě je nadčasový. Zkombinujte ji s bílou košilí,

hedvábnou kravatou a kapesníčkem s decentním
vzorem - barevné odstíny košile a doplňků byste

měli sladit s nevěstou, protože tak společně
vytvoříte harmonický a stylový obraz.



CHYTŘE KOMBINOVANÉ:
STYLOVÉ SVATEBNÍ

OBLEČENÍ PRO ŽENICHA

Opakujícími se trendy svatební sezóny jsou saka 
a kalhoty v modré a šedé barvě. Zejména na letní

svatbu můžete vytvořit dokonalý, spíše lehký
vzhled. V kombinaci s košilemi v jemných

pastelových barvách nebo chladné modré bude
váš svatební outfit vypadat svěže a moderně.

Doplňte ji motýlkem v módním džínovém vzhledu
nebo barevnou kravatou. Nebo je doplňte

vzorovanou košilí.



LEŽÉRNÍ A SNÍŽENÉ:
SPORTOVNÍ SVATEBNÍ
OBLEČENÍ PRO MUŽE

Dáváte přednost neformálnímu vzhledu 
a nechcete si na svatbu vzít oblek? Pak zvolte úzké
kalhoty s ležérním sakem. Tato kombinace vypadá
elegantně a zároveň podtrhuje neagresivní, i když
zvláštní styl. K tomu se dobře hodí košile úzkého
střihu se stojáčkem - například květinové vzory
nebo jednoduché ornamentální potisky, které

upoutají pozornost. K takovým košilím můžete bez
obav nechat doplňky, jako je kravata nebo motýlek,

v zásuvce.


