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 byla založena 1990

 podílela se na první značkové  
síti salonů v ČR

 založila první multioborový  
svatební dům v Česku 

 byla prvním Pronovias premium  
dealerem u nás 

 autorizovaně zastupuje Rosa Clará 

 jako první přinesla svatební haute couture 
Atelier Pronovias

 dodá modely z celého sortimentu  
zastupovaných značek

 vyniká stabilní profesionální obsluhou,  
včetně krejčových

 má vlastní propracované know-how  
údržby oděvů 

 používá švýcarské žehlicí systémy 

 má na facebooku nejvíce fanoušků v oboru

má napříč sociálními sítěmi skvělé reference 

má certifikát kvality svatební expert

nuance 
fenomén

nuance 
phenomenon

was founded in 1990

is the leading company of Czech  
wedding business

sells and hires wedding dresses and formal  
clothes of the highest quality

can adjust very complicated clothes models  
to fit sizes of its customers

was the first Czech Pronovias premium dealer

is the founder of the first multispecialized  
wedding house in the Czech Republic

is an authorized representative of the  
company Rosa Clará

introduced trademark Atelier Pronovias to the  
Czech wedding market

has showrooms in historical centres of  
Prague and Budweis

is sure to supply any items of all represented brands

uses Swiss ironing systems

has excellent references across social networks

has a quality certificate of a wedding expert

has its own detailed know-how for maintenance  
of clothes

has the highest number of Facebook fans in the 
czech wedding industry

has kind professional staff including tailors

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



Haute Couture  
znAČky 

AtelieR PRonoviAS  
v ČR Pouze v nuAnCi

pronájem od 20.000 do 65.000 Czk 
prodej od 69.000 do 350.000 Czk

raciela
Atelier Pronovias 

2018

relato
Atelier Pronovias 

2018

raciela
Atelier Pronovias  

2018

ransen
Atelier Pronovias 

2018



pronájem od 12.900 do 22.900 Czk 
prodej od 38.000 do 80.000 Czk

Nuance  
je SPeCiAliStou  

nA znAČku PRonoviAS  
v ČR

davinia
Pronovias 2018

dalgo
Pronovias 2018

dafne
Pronovias 2018

dalia
Pronovias 2018

dacil
Pronovias 2018



deesa
Pronovias 2018 dramia

Pronovias 2018

deina
Pronovias 2018

dora
Pronovias 2018

danka
Pronovias 2018

dola
Pronovias 2018

dalina
Pronovias 2018

devany
Pronovias 2018



drizana
Pronovias 2018

dreBa
Pronovias 2018

driate
Pronovias 2018

drana
Pronovias  

2018

Květinový 
design
pro všechny myslitelné 
příležitosti

Vinohradská 148, Praha 3  |  info@annamarciano.cz  |  www.annamarciano.cz  |  tel:774957210



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

Společenské  
modely PRonoviAS 

jSou jedineČné

gata
Pronovias 2018

gauri
Pronovias 2018

gena
Pronovias 2018

genesis
Pronovias 2018



grace
Pronovias 2018

genevieve
Pronovias 2018

greta
Pronovias 2018

gauri
Pronovias 2018

griega
Pronovias 2018

glayo
Pronovias 2018

grivan
Pronovias 2018

glutine
Pronovias 2018



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

Špička  
mezi PánSkými 

SPoleČenSkými oBleky





NEJVĚTŠÍ SVATEBNÍ INSPIRACE 

2018

WWW.MGMAGAZINE.CZ

INZ • svatební_veletrh C M Y K 165×235 mm + 4 mm1165×1165×××2355 2355 mm ++mm ++ 4 m 4 mmmmm

26. – 27. ledna 2018v HOTELU DIPLOMAT
pátek: 15:00 – 19:30sobota: 10:00 – 16:00

Partneři:

www.svatebniveletrh.czDEJVICKÁ VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE
Evropská 15, 160 41 Praha 6

Trendy roku 2018
Odborné workshopy
Tematický salonek Punkrock svatby a Boho svatby

Módní přehlídky
Moderuje David Gránský

Nejnavštevovanejší stránky o svatbách

.cz

VSTUPNÉ 50 KČ



Aria Hotel
svatby do 100 osob  |  Vrtbovská zahrada  |  střešní terasa

restaurace CODA  |  svatební koordinátor  |  ubytování  |  svatební dort
nezapomenutelné zážitky a špičkový servis

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

Útulnost, luxus, nejvyšší gastronomie a dokonalé služby hotelu Aria Vás uchvátí.                    O svatbě v prostředí Malé Strany, v obklopení zahrad a paláců, jste vždy snili.



SVATEBNÍ
OBŘADY

Civilní, církevní svatby a svatby „na oko“, včetně navazujících 
služeb pro Vás zajistí CK IRÍNY TOURS spol. s r. o., 
�rma s tradicí od roku 1991.

10% novomanželská sleva na zájezdy s CK IRÍNY TOURS

Střelecká 100, 261 01 Příbram
tel. 318 620 542
tel./fax 318 624 814
iriny@iriny-tours.cz

www.iriny-tours.cz





poznámkyna Zámku Do� íš

•

•
na Zámku Do� íš

•
na Zámku Do� íš

Svatební obřady
 Zrcadlový sál / Konírna / Francouzský park – dle aktuální možnosti

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

O� ad, hostina a ubytování

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

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

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



poznámky

f o t o g r a f 
n e j e n  s v a t e b n í www.nuance.cz
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