#nejlepsisvatebnisalon
nuance byla založena 1990
nuance se podílela na první skutečně značkové síti salonů v ČR
nuance založila první multioborový svatební dům v Česku
nuance byla prvním Pronovias premium dealerem u nás
nuance autorizovaně zastupuje Rosa Clará
nuance jako první přinesla svatební haute couture
nuance dodá modely z celého sortimentu zastupovaných značek
nuance vyniká stabilní profesionální obsluhou, včetně krejčových
nuance má vlastní propracované know-how údržby oděvů
nuance používá švýcarské žehlicí systémy
nuance má na facebooku nejvíce fanoušků v oboru
nuance má napříč sociálními sítěmi skvělé reference
nuance má certifikát kvality svatební expert
nuance najdete v historických centrech Prahy a Českých Budějovic
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NUANCE svatební dům

České Budějovice
Biskupská 31

Padesát metrů od radnice k mostu. Prémiový svatební salon NUANCE je v Biskupské ulici
od roku 1995. Přinesl evropský standard svatebních služeb, jako jediný v jižních Čechách
zastupuje barcelonskou firmu PRONOVIAS a německého výrobce prestižních pánských
obleků Wilvorst.

+ 420 737 014 374 | na výběr je nutné se objednat
sanpatrick@nuance.cz | www.nuance.cz

NUANCE svatební dům

Praha 1 národní 23
Vypravte se k nám klidně autem. V ulici Národní nejsou rezidentní zóny. U svatebního domu
je stání na parkovací automat, případně parkoviště pod Národním divadlem. Jsme premium
dealerem světově nejuznávanější svatební firmy PRONOVIAS Barcelona v České republice.
I ostatní produkty a služby NUANCE svatebního domu jsou od lídrů branže.

+ 420 737 438 084 | na výběr je nutné se objednat
pronovias@nuance.cz | www.nuance.cz

#necoextra

Natura
Atelier Pronovias
2017

Nuria
Atelier Pronovias
2017

svatební Haute
Couture pouze
v Nuanci

pronájem od 20.000 do 65.000 CZK
prodej od 69.000 do 350.000 CZK
Niebla
Atelier Pronovias
2017

vintage
Atelier Pronovias
2017

Nelsia
Atelier Pronovias
2017

#pronovias2017

oringo
Pronovias 2017

oseleta
Pronovias 2017

jsme přímým
zástupcem
pronovias v ČR

pronájem od 12.900 do 22.900 CZK
prodej od 38.000 do 80.000 CZK
odilia
Pronovias 2017

oliana
Pronovias 2017

ofelia
Pronovias 2017

caula
Pronovias 2017

candela
Pronovias 2017

#mojepronoviasky
nejvíce večerních
pronoviasek
skladem

pronájem od 4.900 do 6.300 CZK
prodej od 17.000 do 28.000 CZK

carisia
Pronovias 2017

cereus
Pronovias 2017

cirile
Pronovias 2017

oriental
Rosa Clará 2017

osma
Rosa Clará 2017

#mojerosaclara
značka celebrit
rosa clará
v nuanci

pronájem od 15.000 do 24.000 CZK
prodej od 46.000 do 150.000 CZK

rosa clara
Catwalk

neon
Rosa Clará 2017

neftis
Rosa Clará 2017

#nejobleky

kolekce
prestige

kolekce
prestige

skutečně slavnostní
pánské obleky
vypadají takto

pronájem od 3.500 do 6.500 CZK
prodej od 12.900 do 17.900 CZK

kolekce
Tziacco

kolekce
prestige

kolekce
prestige

Svatební místo

Neváhejte kontaktovat naši svatební koordinátorku
Lucii Čudovou na lucie.cudova@aria.cz +420 225 334 724

roku 2015

Vrtbovská zahrada
svatby do 100 osob
střešní terasa
restaurace CODA
svatební koordinátor
ubytování
svatební dort
nezapomenutelné zážitky a špičkový servis.

svatební

dekorace

Zámek Mitrowicz

Magda Design

NUANCE svAtEbNí DůM, 1. pAtro | pracovní doba dle domluvy
tel. 602 739 955 | magda.vondrova@centrum.cz
www.floristika-svatebnidesign.webnode.cz | e-shop: svatby-magdadesign.cz

je jedinečný, romantický a citlivě zrestaurovaný zámek z roku 1565
s neopakovatelným geniem loci, ležící na břehu řeky Lužnice v blízkosti Týna nad
Vltavou. Zámek patří mezi památkově chráněné objekty s unikátními freskami v celém reprezentativním patře. Ve druhém patře nabízí citlivě a moderně koncipované
ubytování v soukromých komnatách rodu Vratislavů z Mitrowicz.
svatební obřady
hlavní sál / nádvoří / nová zámecká zahrada / zámecká kaple
ubytování / catering / kompletní svatební služby

floristika
2
půjčovna dekorací
návrhy a realizace kompletní svatební výzdoby
2
svatební doplňky pro nevěsty, družičky, hosty...
2
svatební dekorace, dekorace aut, autobusů, restaurací, kostelů
2
návrhy originálního svatebního designu, zakázková výroba na míru
svatební oznámení
2
výroba svatebních vlasových doplňků i bižuterie

WWW.ZAMEKMITROWICZ.CZ
TEL: 420 728 353 133

Obřad, hostina a ubytování

na Zámku Dobříš
•

Prožijte svůj nejkrásnější den v romantickém prostředí
dobříšského zámku patřící rodu Colloredo-Mannsfeld.

Svatební obřady

Zrcadlový sál / Konírna / Francouzský park

Kompletní svatební servis

Catering, rautové stany / Hostina v prostorách zámku / Květinová výzdoba / Efekty a ohňostroje

Hotel Garni**** Zámek Dobříš

10 komfortních pokojů / Svatební apartmá / Konferenční centrum, Fitness / Parkování v areálu zámku

Zámecká restaurace

•

Včasná rezervace nutná. Uveďte, že jde o kontakt přes NUANCE.
Kontaktní osoba: Kateřina Langová

tel.: 318 521 240, 721 443 384 / langova@zamekdobris.cz / www.zamekdobris.cz

Civilní, církevní svatby a svatby „na oko“, včetně navazujících služeb

10% novomanželská sleva na zájezdy s CK IRÍNY TOURS

pro Vás zajistí CK IRÍNY TOURS spol. s r. o., firma s tradicí od roku 1991.

květinový servis
wedding and events flowers

Zažijte romantickou svatbu
v Cˇeském Krumloveˇ v elegantním Hotelu Růže
NabízímE:
Unikátní prostory v bývalé Jezuitské koleji ze 16. století
•

Designové ubytování v 70 pokojích a apartmá
•

Restauraci s rozmanitým výběrem prvotřídních pokrmů
•

Velkou letní terasu a honosný sál až pro 200 osob
•

zajištění kompletního svatebního servisu včetně dortu,
výzdoby, hudby, fotografa, kadeřnických a dalších služeb

www.ellaflora.cz
e-mail: klimovaellaflora@gmail.com
mobil: +420 732 667 699
facebook: Ella Flora

Hotel Růže Horní 154 | 381 01 Český Krumlov
W: www.hotelruze.cz | T: +420 727 823 736 | E: sales.manager@hotelruze.cz

Pro oblíbené prsteny Retofy přímo ke zdroji.
Nová reprezentační prodejna Retofy je ve Svatebním domě Nuance na Národní 23.
Při rezervaci šatů můžete zároveň vybrat prsteny z nejširší nabídky Retofy v Praze.
www.retofy.cz

Příjemné posezení, výborná káva, milá obsluha
a spousta dobrot v cukrárně a kavárně Bauman
přímo ve svatebním domě Nuance.

Objednávejte
svatební pečivo, cukroví a dorty.
Bauman Premium Bakery
Národní 23, Praha 1
tel. +420 222 513 142
www.bauman-bakery.cz

Nevěstám z NUANCE
odečteme 10 % ze zakázky
na prsteny

17. ROČNÍK

3. – 4. únor 2017 v HOTELU DIPLOMAT PRAHA
pátek: 14:00 – 20:00
· módní přehlídky
· workshopy aktuálních trendů
· trendy roku 2017

sobota: 9:30 – 17:30
· líčení
· kuchařská show a degustace
· souboj nevěst

Partneři:

.cz
Nejnavštevovanejší stránky o svatbách
åª;åěiÜj¥åªêiØªiêõ

DEJVICKÁ

VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE
Evropská 15, 160 41 Praha 6

www.svatebniveletrh.cz

#nejkrasnejsisvatebnisaty

#bestbridalsalon
Nuance was founded in 1990
Nuance is the leading company of Czech wedding business
Nuance sells and hires wedding dresses and formal clothes
of the highest quality
Nuance can adjust very complicated clothes models to fit
sizes of its customers
Nuance is the founder of the first multispecialized wedding house
in the Czech Republic
Nuance was the first Czech pronovias premium dealer
Nuance is an authorized representative of the company Rosa Clará
Nuance introduced trademark Atelier Pronovias to the Czech
wedding market
Nuance is sure to supply any items of all represented brands
Nuance has kind professional staff including tailors
Nuance has its own detailed know-how for maintenance of clothes
Nuance uses Swiss ironing systems
Nuance has the highest number of Facebook fans in the czech wedding industry
Nuance has excellent references across social networks
Nuance has a quality certificate of a wedding expert
Nuance has showrooms in historical centres of Prague and budweis

For communication in english, write or call: Vladimíra Blažková / +420 732 522 345 / pronovias@nuance.cz

