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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 

 první přinesla svatební haute couture 
Atelier Pronovias

 dodává 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 
legendární

nuance 
legendary

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

Owner of NUANCE, Mrs. Vladimíra Blažková & Art director  
of PRONOVIAS, Mr. Hervé Moreau

Owner of NUANCE, Mrs. Vladimíra Blažková & Owner of  
ROSA CLARÁ, Mrs. Rosa Clará

f o t o g r a f 
n e j e n  s v a t e b n í



NuaNce svatebNí dům 

České Budějovice  
Biskupská 31
+ 420 737 014 374  |  objednávejte se telefonicky
sanpatrick@nuance.cz

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.



NuaNce svatebNí dům 

praha 1 NárodNí 23
+ 420 737 438 084  |  objednávejte se telefonicky 
pronovias@nuance.cz

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.



Haute Couture  
znAČku 

AtelieR PRonoviAS  
PřineSlA do ČR nuAnCe

pronájem od 21.000 do 49.000 Czk 
prodej od 70.000 do 160.000 Czk

clemence / Atelier Pronovias 2019

coloNia / Atelier Pronovias 2019

harpe / Atelier Pronovias 2019 colorado / Atelier Pronovias 2019

cariNa / Atelier Pronovias 2019



pronájem od 14.000 do 23.000 Czk 
prodej od 35.000 do 80.000 Czk

Nuance  
je SPeCiAliStou  

nA znAČku PRonoviAS  
v ČR

ederNe / Pronovias 2019 escala / Pronovias 2019 espiga / Pronovias 2019

dariaN / Pronovias 2019 dalia / Pronovias 2019



estiBaliz / Pronovias 2019 merce / Pronovias 2019malena / Pronovias 2019 mathilde / Pronovias 2019

maggie / Pronovias 2019 maeBry / Pronovias 2019elema / Pronovias 2019 melody / Pronovias 2019



mahoN / Pronovias 2019 milaNo / Pronovias 2019

morocco / Pronovias 2019 marioN / Pronovias 2019

2019
Od ledna

ve stánkovém 
prodeji

Více na 
www.mgmagazine.cz



doe / Rosa Clará 2019

aida / Pronovias 2019

dorothy / Rosa Clará 2019

domit / Pronovias 2019

pronájem od 14.000 do 23.000 Czk 
prodej od 35.000 do 80.000 Czk

Svatební modely  
znAČky RoSA ClARá  

jSou oBlíBené u CeleBRit

ketza / Rosa Clará 2019



Svatba na Kamínku, svatba v pohodě a klidu
Nadčasové kouzlo Vás zcela jistě nadchne

Letité zkušenosti s pořádáním svateb jsou zárukou Vaší zpokojenosti.
Velkorysé prostorové uspořádání uspokojí každého.

letní parket až 180 míst – forma zahradní slavnosti je velice žádaná
při nepřízni počasí – svatební sál 150 míst | restaurace s přilehlou zahradou 80 míst 

ubytování | kompletní svatební servis samozřejmostí

Penzion Kamínek Byňov 64 Nové Hrady 373 34  |  tel: +420 724 977 094
info@penzion-kaminek.cz  |  www. penzion-kaminek.cz

na Zámku Do� íš

•

•
na Zámku Do� íš

•
na Zámku Do� íš

Svatební obřady
 Zrcadlový sál / Konírna / Francouzský park – dle aktuálních možností

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.



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.

 Přijte k nám  
30. března 2019 od 14 do 18 hodin  

na den otevřených dveří!



w w w . P E L U C H A . c z

ZAŽIJTE VÝJIMEČNÉ
KÁVOVÝ SERVIS NA VAŠI SVATBU

vlastní směs kávy, kompostovatelné kelímky, latte art
espresso, cappuccino, caffè latte, flat white, chai latte, čaje, horká čokoláda, 

ledová káva, limonády, cocktaily a mnoho dalšího, nebojte se zeptat
je možné si naše bary na Vaši akci zapůjčit i bez kávového servisu

www.coffeemakers.cz • tel: 777849909 • info@coffeemakers.cz

Čezeta 505 Rikša 1963

Čezeta 505 Rikša 1963Citroen HY 1974

Citroen HY 1974

industriální bar s průhledným kávovarem

industriální bar s průhledným kávovarem



Fotokoutek PARTYBOX je vhodný na even-
ty, večírky, svatby, firemní akce, narozenino-
vé party a další… Náš fotokoutek ihned Vaši 
fotografii vytiskne a odešle do Vašich mobil-
ních zařízení.

Vyrobíme Vám klíčovanou grafiku na zelené 
pozadí, pozadí i rekvizity.

 S naší službou zažijete ohromnou zábavu 
a uchováte krásné vzpominky pro Vás i Vaše 
hosty.

 Na sociálních sítích zpropagujeme Vaši 
akci u cílových skupin.

 Box má vlastní wifi, ve vyhledávači napí-
še Váš host www.(název Vaší firmy).cz/sk 

a spadne do galerie obrázků. Na obrázku 
označí- uložit a svou fotografii má v galerii, 
vše trvá max. 15 vteřin po vyfocení. Velkým 
bonusem je, že když se host vzdálí od foto-
boxu na 20 kroků, ztratí signál naší wifi a je 
kde? Ano, na vašich www, které jsou i v na-
šeptávači, v historii vyhledávání.

 Umíme 3D grafiku, fotky od nás jsou velice 
kvalitní a neobvyklé a v klíčování grafiky ne-
máme hranice, vytvoříme Vám vše podle Va-
šich představ.

 Okamžitý tisk
 Neomezený počet grafik
 Profesionální obsluha
 Rekvizity podle Vašeho přání

Využíjte naši službu a sami poznáte že jsme nejlepší... :)

Darina Popelářová / darina@tvojpartybox.sk / +421 915 961 040 
www.tvojpartybox.sk

Váš fOtOkOUtek PRO kAžDOU PříležitOSt

+420 731 486 921  |  info@streetcatering.cz

JSME CATERINGOVÁ SPOLEČNOST SE SPECIALIZACÍ NA SVATEBNÍ HOSTINY 



pronájem od 4.900 do 6.500 Czk 
prodej od 15.000 do 28.000 Czk

Společenské  
modely z nuAnCe 

jSou neoPAkovAtelné

georgeta / Pronovias 2019 jaeN / Pronovias 2019 jeseN / Pronovias 2019

jolie / Pronovias 2019 jafet / Pronovias 2019



taul / Pronovias 2019

jaffa / Pronovias 2019

joaNNa / Pronovias 2019 taoNa / Pronovias 2019 tomi / Pronovias 2019

jessica / Pronovias 2019 tasila / Pronovias 2019tahiti / Pronovias 2019



pronájem od 4.900 do 6.500 Czk 
prodej od 14.900 do 16.900 Czk

Bentley  
mezi PánSkými 

SPoleČenSkými oBleky





SvAteBní zápisNík

ŠATY A OBLEK NUANCE | WWW.NUANCE.CZ

FOTO PETR PĚLUCHA | HERCI EVA BUREŠOVÁ & DAVID GRÁNSKÝ

URGENTNÍ 
PŘITAŽLIVOST



www.nuAnCe.Cz

NUANCE SVAtEbNí dům

Široká 31, České Budějovice 1
+ 420 737 014 374
sanpatrick@nuance.cz

Po–Pá 10–18 hodin  |  So 9–16 hodin

NUANCE SVAtEbNí dům

Národní 23, Praha 1
+ 420 737 438 084
pronovias@nuance.cz

Po–Pá 10–19 hodin  |  So 10–18 hodin

svateBNí dům NuaNce  
PRAhA A ČeSké BudějoviCe

nuAnCe  
je v hiStoRiCkýCh CentReCh

hAUtE COUtURE

SVAtEbNí SAlON

SPOlEčENSký bUtIk

PáNSký bUtIk

SVAtEbNí ObUV

dOPlŇkY

CUkRáRNA

REdAkCE

PRStENY

Atelier ProNoviAS

ProNoviAS, roSA clArá

ProNoviAS, roSA clArá

WilvorSt, cArl GroSS

rAiNBoW, WilvorSt

ProNoviAS, WilvorSt

creme de lA creme

SvAteBNí mAGAzíN

retoFy


