
Jak perfektně sladit 
ženicha s nevěstou, 
aby na svatbě vypadali 
jako dokonalý pár
Svatba je velmi důležitou událostí v životě ženy i muže. 
Obzvláště nevěsty si dávají záležet na tom, aby vše bylo 
naprosto dokonalé. Vybíráte své vysněné šaty, staráte se
o květinovou výzdobu a ladíte každičký detail. Proto šaty 
nehledáte pouze pro sebe, ale staráte se také o to, abyste 
s ženichem perfektně ladili. Jaké tedy vybrat oblečení pro 
ženicha, abyste na svatbě působili jako dokonalý pár?

PÁNSKÝ OBLEK 
JE ZÁKLAD
Ženich by měl být na svatbě mužem 
číslo jedna. Jak toho dosáhnout? 
Jednoduše správnou volbou obleku. 
Ideální volbou je oblek z tmavé matné 
látky. Například černý, modrý nebo 
šedý. V takovém udělá skvělý dojem 
každý muž. Pokud váš nastávající 
patří mezi takzvané jižanské typy, 
zazáří i v bílém nebo krémovém 
obleku.

Rádi byste ještě podtrhli slavnostní 
vzhled ženicha? Pak vám dopo-
ručujeme pololesklý nebo lesklý 
oblek, který váš muž vynosí i po 
svatbě. Například na plesy, osla-
vy nebo do divadla a k dalším 
společenským událostem. Univerzální 
volbou je matný oblek. Ten využijete 
na společenské události i do práce.

JAK BAREVNĚ 
SLADIT ŽENICHA 
S NEVĚSTOU?
Odpověď je jasná. K obleku vybírejte 
košili v barvě šatů nevěsty. Jestliže 
máte vybrané smetanové svatební 
šaty, zvolte pro nastávajícího muže 
košili v podobném odstínu. Podpořte 
slavnostní vzhled ženicha luxusní 
košilí s dvojitou nebo univerzální 
manžetou, kterou zapnete na man-
žetové knoflíčky. Máte vyhlídnuté bílé 
svatební šaty? Pak doporučujeme 
ženichovi vzít si bílé doplňky, a to 
kapesníček do saka, kravatu nebo 
motýlek.

Víte, jak perfektně odlišíte ženicha od 
ostatních svatebních hostů? Vyměňte 
kravatu za regatu (anglickou kra-
vatu), která ještě více podtrhne jeho 
slavnostní outfit. Skvělou volbou 

Chcete mít jistotu, že na svatbě budete opravdu 
vypadat jako dokonalý pár? Navštivte kteroukoli 
značkovou prodejnu Pánské obleky BANDI, kde 
se vám budou plně věnovat odborní poradci. 
Pomůžou vám s výběrem oblečení tak, abyste 
vypadali skvěle. Podívejte se na www.Bandi.com,
kde se nachází vaše nejbližší prodejna, ve 
které svatební oblečení zakoupíte. Košili, 
koženou obuv nebo elegantní doplňky si 
můžete také pořídit z pohodlí vašeho domova
v e-shopu www.BandiVamos.cz.

je také svatební vesta v různých 
barvách. Například k tmavě modrému 
obleku zvolte světle modrou vestu 
s mírným leskem.

OBLÉKNĚTE ŽENICHA 
NA SVATBU ZCELA 
ZDARMA
Jak na to? Navštivte vaší nejbližší 
značkovou prodejnu Pánské obleky 
BANDI v doprovodu tří přátel nebo 
rodinných příslušníků. Pokud si 
všichni čtyři vyberete například pán-
ský oblek, čtvrtý nejdražší dostanete 
úplně ZADARMO. Tato speciální akce 
platí také na košile, vesty, kabáty, 
obuv a další oblečení nebo doplňky. 
Díky tomu ušetříte až tisíce korun.

ZÍSKEJTE 100.000 Kč
ZA VAŠE SVATEBNÍ 

FOTOGRAFIE

Chcete zažít pohádkovou sva-
tební cestu, nebo si vybavit 
domácnost přesně podle va-
šich představ? Pak čtěte 
pozorně. Pokud plánujete 
svatbu v roce 2020, využijte 
mimořádné příležitosti získat 
100.000 Kč do začátku vašeho 
společenského života. Podí-
vejte se, co pro to musíte udě-
lat na www.svatba.bandi.cz.


